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Lista de abrevieri
Aparatul central al Ministerului Justiției și autoritățile administrative din subordine:
1. CM – Cabinetul ministrului
2. DGL – Direcția generală legislație
3. DGAG – Direcția generală agent guvernamental
4. DRIIE – Direcția relații internaționale și integrare europeană
5. DCJI – Direcția cooperare juridică internațională
6. DA – Direcția apostilă
7. DPSJ – Direcția profesii și servicii juridice
8. DON – Direcția organizații necomerciale
9. DAMEP – Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
10. DEFA – Direcția economico-financiară și administrativă
11. DCAI – Direcția control și audit intern
12. SRU – Secția resurse umane
13. SS – Secția secretariat
14. SPICMM – Serviciul protocol, informare și comunicare cu mass-media
15. DIP – Departamentul instituțiilor penitenciare
16. OCP – Oficiul central de probațiune
17. DAJ – Departamentul de administrare judecătorească
18. SSC – Serviciul stare civilă
19. CIJ – Centrul de informații juridice
20. CAL – Centrul de armonizare a legislației
21. CNEJ – Centrul național de expertize judiciare
22. CÎS – Camera Înregistrării de Stat
Alte instituții şi organizaţii:
23. CNAJGS – Consiliul național pentru asistență juridică garantată de stat
24. MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integării Europene
25. MMPSF-Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
26. MAI – Ministerul Afacerilor Interne
27. PG-Procuratura Generală
Organizaţii internaţionale
28.CoE – Consiliul Europei
29.CE – Comisia Europeană
30.UE- Uniunea Europeană
31.ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite
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ASPECTE INTRODUCTIVE
Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2015 a fost elaborat în conformitate cu obiectivele stabilite în documentele de politici cu
angajamente în domeniile de activitate ale ministerului, precum și obiectivele ce reies din activitățile de bază desfășurate şi alte documente
relevante.
Structura Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2015 este expusă conform Anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la evaluarea
performanței colective aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.94 din 01 februarie 2013.
PLANUL

DE ACȚIUNI AL MINISTERULUI JUSTIȚIEI PENTRU ANUL 2015 ESTE DIVIZAT ÎN IV COMPARTIMENTE:

I. IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR DOCUMENTELOR DE POLITICI
(STRUCTURAT ÎN 22 OBIECTIVE GENERALE)
II. DESFĂŞURAREA ACȚIUNILOR SUPLIMENTARE CADRULUI DE ACTIVITATE PREVĂZUT DE DOCUMENTELE DE POLITICI
DE CĂTRE SUBDIVIZIUNILE STRUCTURALE ALE MINISTERULUI
III. DESFĂŞURAREA ACȚIUNILOR SUPLIMENTARE CADRULUI DE ACTIVITATE PREVĂZUT DE DOCUMENTELE DE POLITICI
DE CĂTRE AUTORITĂȚILE ADMINISTRATIVE DIN SUBORDINEA MINISTERULUI
IV. MONITORIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNI
Monitorizarea Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2015 va fi efectuată de către Direcția analiză, monitorizare și evaluare a
politicilor.
Raportul anual va fi întocmit conform Anexei nr.6 la Regulamentul cu privire la evaluarea performanței colective. Raportul anual de activitate
al Ministerului Justiției pentru anul 2015 aprobat, va fi plasat pe pagina web oficială a autorității, la Compartimentul – Activitatea ministerului,
Rubrica – Rapoarte.
Modificarea Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2015 va fi efectuată în cazul delegării sarcinilor/responsabilităților noi ce
reies din prevederile documentelor de politici, prevederilor în afara cadrului de politici și/sau intrării în vigoare a altor acte normative și
legislative.
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1. MISIUNEA MINISTERULUI JUSTIŢIEI
Ministerul exercită conducerea, coordonarea şi controlul în domeniile de competenţă, realizează politica statului în domeniul justiţiei şi drepturilor
omului, contribuie la menţinerea stabilităţii şi calităţii cadrului normativ, la armonizarea acestuia cu standardele internaţionale, veghează asupra
respectării principiului supremaţiei legii.
2. ÎN VEDEREA REALIZĂRII MISIUNII SALE, MINISTERUL EXERCITĂ URMĂTOARELE FUNCŢII DE BAZĂ:
1) elaborarea şi monitorizarea implementării documentelor de politici în domeniul justiţiei şi protecţiei drepturilor omului;
2) creaţia legislativă şi perfecţionarea legislaţiei;
3) crearea, dezvoltarea sistemului de stat al informaţiei juridice, evidenţa şi sistematizarea legislaţiei;
4) coordonarea şi monitorizarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene;
5) stabilirea şi valorificarea relaţiilor internaţionale în domeniile de competenţă şi coordonarea procesului de acordare a asistenţei juridice
internaţionale;
6) asigurarea activităţii reprezentantului Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi a reprezentanţilor Guvernului în Parlament şi la
Curtea Constituţională;
7) reglementarea, organizarea, coordonarea sau supravegherea unor profesii şi servicii juridice;
8) asigurarea înregistrării organizaţiilor necomerciale (partide, culte, organizații obștești);
9) promovarea politicii de stat în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, măsurii arestului preventiv, sancţiunii
arestului contravenţional, măsurilor de siguranţă aplicate deţinuţilor, precum şi în domeniul probaţiunii;
10) supravegherea activităţii organelor de stare civilă şi a respectării legislaţiei în procesul înregistrării de stat a actelor de stare civilă;
11) exercitarea controlului asupra instanţelor judecătoreşti în privinţa problemelor organizatorice;
12) coordonarea şi monitorizarea înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
13) coordonarea şi promovarea politicii în domeniul expertizei judiciare.
3. Conform Hotărârii de Guvern nr.736 din 03 octombrie 2012 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, se stabileşte
efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Justiţiei în număr de 138 unităţi, inclusiv personalul de deservire tehnică, cu fondul anual de
retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
 La situația din 01 ianuarie 2015, în cadrul aparatului central al Ministerului Justiției, 114 funcții sunt ocupate, vacante - 24 de funcții.
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I. IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR DOCUMENTELOR DE POLITICI

Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 aprobată prin Legea nr. 231 din 25.11.2011.
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 aprobat prin Hotărârea
Parlamentului nr.6 din 16.02.2012.
Strategia Națională de Dezvoltare ,,Moldova 2020”: 7 soluții pentru creșterea economică și reducerea sărăciei aprobată prin Legea nr. 166
din 11.07.2012.
Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei în justiție (PNA
2012) aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.669 din 02.09.2013.
Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016
aprobat prin Hotărârrea de Guvern nr.808 din 07.10.2014.
Planul individual de acțiuni al Parteneriatului Republica – Moldova – NATO pentru anii 2014-2016 aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.
746 din 18.08.2010.
Planul de implementare a Planului individual de acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova - NATO (IPAP RM-NATO) aprobat prin
Hotărârea de Guvern nr. 641 din 30.07.2014.
Măsurile suplimentare la Programul național de implementare a Planului de acțiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană în domeniul
liberalizării regimului de vize aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.463 din 02.07.2013.
Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017
aprobat prin Legea nr.130 din 06.06.2013.
Strategia națională anticorupție pe anii 2011-2015 aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.154 din 21.07.2011.
Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 aprobat prin Hotărârea
Parlamentului nr.76 din 16 mai 2014.
Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016 aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.484 din
20.06.2014.
Planul de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind susţinerea reintegării cetăţenilor reîntorşi de peste hotare aprobat prin Hotărârea de Guvern
nr.339 din 20.05.2014.
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile aprobată prin Legea nr.205 din 28.09.2012.
Concepția reformării sistemului penitenciar; Planul de măsuri pe anii 2004-2020 pentru realizarea Concepției reformării sistemului
penitenciar aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1624 din 31.12.2003.
Planul de acţiuni pentru reorganizarea serviciilor medicale din penitenciare pe anii 2015-2016 aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.901 din
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27.10.2014.
Strategia națională antidrog pe anii 2011-2018 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1208 din 27.12.2010.
Planul de acţiuni privind realizarea Programului naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015 aprobat prin
Hotărârea de Guvern nr.658 din 12.06.2007.
Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020; Planul de acțiuni pentru implementarea
Strategiei aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1021 din 16.12.2013.
Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii RM aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.4 din 04.01.2014.
Strategia în domeniul protecției consumatorilor 2013-2020; Planul de acțiuni pentru perioada 2013-2016 privind implementarea Strategiei
aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 560 din 24.07.2013.
Planul de acţiuni pentru implementarea în anii 2013-2015 a Strategiei reformei cadrului de reglementare
a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1021 din 16.12.2012.
Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015; Planul de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2013-2015, a
Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015; Planul de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2014-2015, a
Observaţiilor finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor, adoptate la Geneva la 18 octombrie 2013, pe
marginea Raportului periodic patru-cinci al Republicii Moldova cu privire la implementarea Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de
discriminare faţă de femei aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.933 din 31.12.2009.
Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale, Moldova digitală; Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei aprobate
prin Hotărârea de Guvern nr.857 din 31.10.2013.
Programul de reformare a serviciilor publice; Planul de acţiuni privind implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru
anii 2014-2016 apobate prin Hotărârea de Guvern nr.122 din 18.02.2014.
Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017 aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1041 din
20.12.2013.

DISPOZIȚIE
PLANURILE DE ACȚIUNI ANUALE ELABORATE DE CĂTRE SUBDIVIZIUNILE STRUCTURALE ALE MINISTERULUI JUSTIȚIEI
OBLIGATORIU TREBUIE SĂ CONȚINĂ ACȚIUNI, SUBACȚIUNI, INDICATORI DE PRODUS/REZULTATE, PRECUM ȘI TERMENELE
DE REALIZARE CONFORM ANEXEI NR.2 LA HOTĂRÂREA DE GUVERN NR.94 DIN 01.02.2013 PENTRU APROBAREA
REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA EVALUAREA PERFORMANȚEI COLECTIVE CU INDICAREA TERMENILOR CONCREȚI ȘI
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RESPONSABILILOR NOMINALI.
OBIECTIVELE PREVĂZUTE ÎN PLANURILE DE ACȚIUNI ANUALE ELABORATE DE CĂTRE SUBDIVIZIUNILE
STRUCTURALE/AUTORITĂŢILR ADMINISTRATIVE DIN SUBORDINEA MINISTERULUI JUSTIȚIEI TREBUIE SĂ REIESE ATÂT
DIN DOCUMENTELE DE POLITICI CÂT ŞI DIN REGULAMENTELE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ŞI A ALTOR
DOCUMENTE RELEVANTE.

REPREZENTAREA GRAFICĂ A PLANULUI DE ACŢIUNI
Capitolul I
Obiective

Documentele de politici:

Generale

Concepţia, Strategia, Programul, Planul

Obiective

Prevederile

specifice

Documentelor de politici

Capitolul II, III
Subdiviziuni structurale

Prevederile Regulamentelor de organizare şi
funcţionare

MJ

Autorităţile administrative din subordinea
MJ

Prevederile altor documente relevante
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Capitolul IV
Subdiviziuni structurale

Rapoarte de monitorizare

Autorităţile administrative din subordinea

MJ

prezentate DAMEP

MJ

 MENŢIUNE
Conform documentelor de politici (Concepţia, Strategia, Programul, Planul), Ministerul Justiţiei figurează în calitate de responsabil
primar şi responsabil secundar de realizarea acţiunilor prevăzute.
Ministerul Justiţiei (subdiviziunile structurale şi autorităţile administrative) va asigura prezentarea informaţiei factorilor interesaţi, în
termenii prevăzuţi de cadrul normativ, sau la solicitare, reieşind din funcţiile şi atribuţiile de bază reglementate de Hotărârea de
Guvern nr.736 din 03 octombrie 2012 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

- 11 -

Responsabil
(subdiviziune)
 OBIECTIV GENERAL NR.1: REALIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE REFORMARE A
SECTORULUI JUSTIȚIEI PENTRU ANII 2011-2016
Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Obiective specifice:
1. Consolidarea independenței, responsabilității, imparțialității, eficienței și transparenței sistemului judecătoresc
2. Eficientizarea procesului de investigare prejudiciară în vederea garantării respectării drepturilor omului, asigurării securității fiecărei persoane
și diminuării nivelului de criminalitate
3. Ameliorarea cadrului instituțional și a proceselor care asigură accesul efectiv la justiție: asistența juridică efectivă, examinarea cauzelor și
executarea hotărârilor judecătorești în termene rezonabile, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului justiției
4. Promovarea și implementarea principiului toleranței zero pentru manifestările de corupție în sistemul justiției
5. Implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul justiției ar contribui la crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a
economiei
6. Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile și politicile juridice
7. Coordonarea, stabilirea și delimitarea atribuțiilor și a responsabilităților actorilor principali din sectorul justiției, asigurarea dialogului
intersectorial
8. Realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 cu suportul
partenerilor externi
Obiectiv nr. 1: Consolidarea independenței, responsabilității, imparțialității, eficienței și transparenței sistemului judecătoresc
1.1.Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 514-XIII din 6 1.Proiect de lege elaborat şi remis spre
30 octombrie
DGL
iulie 1995 privind organizarea judecătorească în scopul consolidării examinare Guvernului
DAJ
capacităților instituționale ale instanțelor, optimizării numărului de
judecători și asigurării utilizării cât mai eficiente a resurselor
disponibile
(pct.1.1.1 (2); Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Uniunea Europeană privind programul de suport al
reformei în justiţie (PNA 2012). B2.1, anul 2014)
1.2.Reamplasarea instanţelor judecătoreşti şi optimizarea numărului de 1. Planul gradual de reamplasare
După adoptarea
DAJ
judecători
a instanţelor judecătoreşti elaborat şi
proiectului de Lege
implementat
indicat la pct.1.1.1(2)
(pct.1.1.1(3))
2. Numărul de instanţe judecătoreşti
din PA SRSJ
reorganizate
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

3. Numărul de judecători optimizat
1.3.Efectuarea unui studiu al legislaţiei în vigoare care reglementează
cuantumul şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi
al practicilor de aplicare a acestora
(pct.1.1.2 (1))
1.4.Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr. 1216XII din 3 decembrie 1992, a Codului de procedură civilă nr. 225-XV
din 30 mai 2003 şi a altor acte legislative
(pct.1.1.2 (2))
1.5.Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 514-XIII din 6
iulie 1995 privind organizarea judecătorească, precum și a altor
proiecte de acte normative relevante în scopul creării unui mecanism
adecvat, consecvent și durabil de finanțare a sistemului judecătoresc
(pct.1.1.4 (2))
1.6.Efectuarea studiului privind termenul iniţial de numire a
judecătorilor şi criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Supreme de
Justiţie, luând în considerare standardele internaţionale şi cele mai bune
practici în domeniu
(pct.1.1.6 (5))
1.7.Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ţine
de termenul iniţial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor
Curţii Supreme de Justiţie, precum și în vederea concretizării rolului
Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a
sistemului judecătoresc, componenţei şi competenţelor acestuia
(pct.1.1.6 (6); 1.9.9 (3))
1.8.Elaborarea proiectului de modificare a actelor legislative necesare
implementării modificărilor operate în Constituţie
(pct.1.1.9 (4))

1. Studiu efectuat şi recomandări
formulate

29 mai

CM

1. Proiect de lege elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

25 septembrie

DGL

1. Proiect de lege elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

31 martie

DGL
DAJ

1.Studiu efectuat şi recomandări
formulate

30 decembrie

DAJ

1. Proiect de lege elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

30 iunie

DGL

1.Proiect de lege elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

După adoptarea de
către Parlament a
proiectului prevăzut
la pct. 1.1.9 (3) din
PA SRSJ
01 decembrie

DGL

1.9.Efectuarea unui studiu al practicilor internaţionale în domeniul 1.Studiu efectuat şi recomandări
reglementării modului de funcţionare şi organizare a sistemului formulate
- 13 -

DAJ

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

judecătoresc, în scopul elaborării unei legi unice
(pct.1.1.10 (1))
1.10.Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcţia/renovarea 1. Date privind devizele de cheltuieli
sediilor instanţelor judecătoreşti
elaborate colectate
2.Devize de cheltuieli elaborate de către
(pct.1.1.12 (6))
fiecare instanţă în parte
1.11.Îmbunătăţirea Programului integrat de gestionare a dosarelor 1.Regulament privind funcţionarea
pentru:
PIGD elaborat
a) asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor;
2.Norme de securitate a PIGD elaborate
b) asigurarea constituirii completelor de judecată şi
3.Profilul utilizatorului PIGD elaborat
desemnării preşedinţilor acestora;
4.PIGD la nivel naţional înregistrat
c) crearea altor programe de asigurare a transparenţei şi eficienţei 5. Mecanismul tehnic de verificare creat
procesului de înfăptuire a justiţiei;
6. Modulul de protecţie a datelor cu
d) crearea mecanismului tehnic de verificare a procesului de gestionare caracter personal inclus
electronică a dosarelor;
7. Alte programe create şi implementate,
e) inserarea modulului care va asigura protecţia datelor cu caracter după caz
personal
(pct.1.2.2 (4))
1.12.Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu suportul tehnic 1. Suport tehnic acordat
necesar aplicării Programului integrat de gestionare a doasarelor
2. Servicii de întreţinere tehnică a
programului pentru anul 2015
(pct.1.2.2 (5))
achiziţionate
1.13.Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării 1. Studiu efectuat şi recomandări
audio/video a şedinţelor de judecată
formulate
2. Echipamentul necesar înregistrării
(pct.1.2.2 (6))
audio/video a şedinţelor de judecată
instalat
3. Numărul şedințelor de judecată
înregistrate
1.14.Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului- 1.Studiu efectuat şi recomandări
verbal sau a stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea formulate
şi înregistrările audio/video
2. După caz, proiect de act normativ
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Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Semestrial (30 iunie;
30 decembrie)

DAJ

29 decembrie

DAJ

1.Permanent;
2. Anual, până la data
de 15 ianuarie

DAJ

1.30 decembrie;

DAJ

2. 30 decembrie;
3. 20 februarie a
anului de gestiune
imediat următor
1. 30 iunie;
2. 30 noiembrie

DAJ
DGL

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

elaborat și remis spre examinare
Guvernului
1.15.Implementarea recomandărilor privind optimizarea paginilor web 1.Paginile web optimizate
Semestrial (30 iunie; DAJ
ale instanţelor judecătoreşti
30 decembrie)
(pct.1.2.4(4))
Obiectiv nr.2: Eficientizarea procesului de investigare prejudiciară în vederea garantării respectării drepturilor omului, asigurării securității
fiecărei persoane și diminuării nivelului de criminalitate
(pct.1.2.2(7))

2.1.Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din
25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură în partea ce ţine de modul
de organizare şi funcţionare
a procuraturii, inclusiv:
1. a) revizuirea procedurii de numire şi demitere a Procurorului general
şi adjuncţilor acestuia şi stabilirea unor criterii clare, transparente şi
obiective de selectare a candidaţilor la aceste funcţii (2.2.1(3);
b) stabilirea unor criterii, clare, transparente şi obiective şi bazate pe
merit pentru procedura de selectare, numire şi promovare şi transferul
procurorilor (2.2.2(2);
c) fortificarea capacităţilor Consiliului Superior al Procurorilor în
vederea asigurării administrării eficiente a instituţiei procuraturii
(2.2.3(1);
d) examinarea oportunităţii acordării statutului de magistrat
procurorilor (2.2.8(2);
e) reexaminarea regulilor de răspundere a procurorilor, inclusiv
disciplinare, excluderea imunităţii generale a acestora (2.2.10(2);
f) sancţionarea mai severă a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor
condamnaţi pentru corupţie de dreptul de a beneficia de garanţiile
sociale aferente funcţiilor deţinute (4.1.3(1);
g) instituirea şi consolidarea rolului inspecţiei Procuraturii şi
reglementarea atribuţiilor acesteia (2.2.10(3);
h) reglementarea faptului referitor la subordonarea directă a
procurorilor antitortură Procuraturii Generale (6.4.3(4).
2. avizarea modificărilor de către instituţii internaţionale competente

1.Proiect transmis Comisiei de la
Veneţia pentru avizare
2.Proiect de lege elaborat şi remis spre
examinare Guvernului
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1. 01 martie;
2. 30 decembrie

DGL

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

(Comisia de la Veneţia, ODIHR) (art.48 din Planul de acţiuni pentru
implementarea Acordului de asociere RM-UE în perioada 20142016)
2.2.Crearea mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de 1.Metodologie elaborată
opinie în rândul justiţiabililor privind activitatea organelor procuraturii
2. Sondaje de evaluare a performanţei,
desfăşurate
(pct.2.2.2 (4))
3. Rezultatele sondajelor, sintetizate şi
date publicităţii
2.3.Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune 1. Pagini web ale organelor procuraturii
a organelor procuraturii cu publicul
2. Proiect de modificare a cadrului
normativ, elaborat şi adoptat
(pct.2.2.6 (4))
3. Campanii de informare privind
funcţionarea organelor procuraturii
2.4.Construcția unui sediu nou al Centrului Naţional de Expertiză 1. Studiu de fezabilitate în vederea
Judiciară conform cerinţelor, normelor şi standardelor europene, având necesităţii construcţiei unui sediu nou
condiţii de mediu (energie electrică, căldură, sistem de apă-canalizare, CNEJ conform cerinţelor europene
sisteme de ventilare etc.) corespunzătoare sediilor înzestrate cu efectuat (anul 2015)
laboratoare specializate (de fizică, chimie, balistică, radiologie etc.)
2. Sediu nou CNEJ construit (anul 2016)
(pct.2.3.1(4))
2.5.Achiziția echipamentului modern necesar pentru cercetări şi 1. Echipament achiziționat
investigaţii în cadrul expertizelor judiciare
(pct.2.3.1(5))
2.6.Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză 1. Metodologii elaborate și aprobate
judiciară
pentru 23 de genuri de expertiză
(pct.2.3.1(6))
2.7.Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional 1. Proiect de regulament elaborat și
de Expertize Judiciare
remis spre examinare Guvernului
(pct.2.3.3(3))

1

La realizarea acestei acţiuni, MJ va participa prin coordonarea realizării ei de către Procuratură.
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Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

30 decembrie

SPICCM1
(coordonator)

30 decembrie

SPICMM1
(coordonator)

30 decembrie 2015
pentru efectuarea
Studiului

CNEJ

30 decembrie

CNEJ

30 decembrie

CNEJ

După adoptarea de
către Parlament a
proiectului noii Legi
cu privire la expertiza
judiciară

DGL
CNEJ

Responsabil
(subdiviziune)
Serviciul eTransformare

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

2.9.Analiza implementării noului sistem informaţional şi elaborarea
propunerilor de perfecţionare a acestuia
(pct.2.4.1(4))
2.10.Monitorizarea implementării modificărilor ce ţin de liberalizarea
politicilor penale prin utilizarea sancţiunilor şi măsurilor preventive
necustodiale pentru anumite categorii de persoane şi anumite infracţiuni
(pct.2.5.1(4))
2.11.Elaborarea unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor
simplificate
(pct.2.5.2(1))
2.12.Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea
sporirii funcţionalităţii acestuia
(pct.2.5.2(3))

1.Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare întocmit şi
difuzat
1. Monitorizare desfăşurată
2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi
diseminate

30 decembrie

30 decembrie

DAMEP
(coordonator)
DGL

1. Studiu efectuat și recomandări
formulate

30 decembrie

1.Proiect de act normativ elaborat şi
remis spre examinare Guvernului

După adoptarea de
către Parlament a
proiectului de Lege
cu privire la mediere
30 septembrie

DPSJ
Consiliul de
mediere
DGL
DPSJ

Termen de realizare

2.13.Examinarea oportunităţii utilizării mijloacelor tehnice moderne, 1.Proiect de lege elaborat şi remis spre
DGL
precum aparate video, audio, telefonice etc., în procesul de audiere a examinare Guvernului, în dependenţă de
DAJ
martorilor
recomandările studiului
(pct.2.5.3(5))
Obiectiv nr.3: Ameliorarea cadrului instituțional și a proceselor care asigură accesul efectiv la justiție: asistența juridică efectivă, examinarea
cauzelor și executarea hotărârilor judecătorești în termene rezonabile, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului justiției
3.1.Ajustarea schemei de încadrare a personalului oficiilor teritoriale 1. Schema de încadrare a personalului
În termen de o lună
DEFA
ale CNAJGS în funcţie de rezultatele analizei efectuate, în contextul avizată
din data adoptării
lărgirii competenţei Consiliului
Legii bugetului
(pct.3.1.1(2))
3.2.Crearea birourilor de avocați publici în localitățile de reședință a 1. Numărul de birouri create și dotate în 20 august
DPSJ
oficiilor teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică afara Oficiilor teritoriale ale CNAJGS,
(coordonator)
Garantată de Stat
după caz
CNAJGS
2.Număr majorat de avocaţi publici
(pct.3.1.2(4))
3.3.Elaborarea unei noi legi cu privire la procedura notarială
1.Proiect de lege elaborat şi remis spre
31 martie
DGL
examinare Guvernului
3.4.Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acţiunile 1.Asistenţă metodologică la elaborarea,
30 decembrie
DPSJ
reprezentanţilor fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei
coordonarea standardelor profesionale
(coordonator)
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

acordată
2.Grupuri de lucru create în cadrul
fiecărei profesii
3. Standarde elaborate şi aprobate de
organele de autoadministrare
profesională
3.5.Elaborarea culegerilor de modele de acte întocmite de executorul 1.Culegeri de modele de acte elaborate şi
judecătoresc, de avocat, de expertul judiciar, de administratorul distribuite
autorizat, de notar, de mediator
(pct.3.2.2 (2))
3.6.Elaborarea proiectelor de acte normative privind mecanismele de 1.Proiecte de acte normative elaborate şi
stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de către notari, experţi remise spre examinare Guvernului sau,
judiciari, interpreţi şi traducători
după caz, aprobarea acestora de către
organele de autoadministrare ale
(pct.3.2.3(2))
profesiilor conexe
3.7.Efectuarea unor studii privind criteriile de accedere în profesia de 1. Proces de elaborare a studiilor
executor judecătoresc, interpret/traducător, administrator autorizat
coordonat
2.Studii efectuate și recomandări
(pct.3.2.4(1))
formulate de către experţii contractaţi
3.8.Elaborarea proiectului de act normativ în vederea stabilirii unor 1.Proiect pentru modificarea Legii cu
criterii clare, transparente şi bazate pe merit de accedere în profesia de privire la avocatură elaborat şi remis
avocat
spre examinare Guvernului
(pct.3.2.4(2))
3.9.Efectuarea unor studii privind standardele etice prevăzute de 1. Proces de elaborare a studiilor
codurile deontologice ale experţilor judiciari, interpreţi şi traducători, coordonat
notari şi executori judecătoreşti
2.Studii efectuate și recomandări
formulate de către experţii contractaţi
(pct.3.2.6(1))
3.10.Efectuarea unor studii referitor la sistemul de asigurare de 1. Proces de elaborare a studiilor
răspundere civilă profesională pentru avocat, interpret/traducător, coordonat
mediator şi executor judecătoresc
2.Studii efectuate și recomandări
formulate de către experţii contractaţi
(pct.3.2.7(1))
3.11.Elaborarea proiectelor de acte normative noi sau de modificare a 1. Proiect pentru modificarea Legii cu

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

(pct.3.2.2 (1))
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30 decembrie

DPSJ

20 decembrie

DGL

15 iulie

DPSJ

30 iunie

DGL
DPSJ

15 iulie

DPSJ

15 iulie

DPSJ

30 iunie

DPSJ

Acțiuni
actelor normative existente privind sistemul de asigurare de răspundere
civilă profesională
(pct.3.2.7(2)
3.12.Instituirea unui mecanism de monitorizare a sistemului de
asigurare de răspundere civilă profesională
(pct.3.2.7(3))

3.13.Efectuarea unor studii referitor la mecanismele de răspundere
disciplinară pentru executor judecătoresc, notar, interpret/traducător,
expert judiciar şi avocat
(pct.3.2.8(1))
3.14.Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind
mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă
sistemului justiţiei
(pct.3.2.8(2)
3.15.Efectuarea studiului privitor la regimul fiscal, de asigurare socială
și medicală existent, a reprezentanților profesiilor conexe sectorului
justiției
(pct.3.2.9(1))
3.16.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în
vederea uniformizării regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale
(pct.3.2.9(2)
3.17.Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul
executării hotărârilor judecătoreşti

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

privire la avocatură elaborat şi remis
spre examinare Guvernului

Responsabil
(subdiviziune)
DGL

1. Monitorizare desfăşurată pentru
profesia de notar de către DPSJ
2.Monitorizarea desfăşurată pentru alte
profesii conexe de către organele de
autoadministrare
3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi
diseminate de către organele de
autoadministrare pentru fiecare profesie
4.Sinteza datelor despre nivelul de
asigurare de răspundere civilă în cadrul
profesiilor libere conexe sistemului
justiţiei (DPSJ)
1. Proces de elaborare a studiilor
coordonat
2.Studii efectuate și recomandări
formulate de către experţii contractaţi
1.Proiect pentru modificarea Legii cu
privire la avocatură elaborat şi remis
spre examinare Guvernului

30 decembrie

DPSJ

15 iulie

DPSJ

30 iunie

DGL
DPSJ

1. Proces de elaborare a studiului
coordonat
2.Studiu efectuat și recomandări
formulate de către experţii contractaţi
1. Proiect de lege elaborat și remis spre
examinare Guvernului

15 iulie

DPSJ

30 noiembrie

DGL
DPSJ

1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare întocmit şi

30 decembrie

DPSJ
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Acțiuni

(pct.3.3.1 (1))

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

difuzat

3.18.Efectuarea unui studiu referitor la eficiența mecanismului existent 1. Proces de elaborare a studiului
15 iulie
DPSJ
de recunoaștere și executare a hotărârilor emise de instanțele coordonat
judecătorești străine
2.Analiză efectuată și recomandări
formulate de către expertul contractat
(pct.3.3.5 (1))
Obiectiv nr.4: Promovarea și implementarea principiului toleranței zero pentru manifestările de corupție în sistemul justiției
4.1.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea
sancţionării mai severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor
condamnați pentru corupție de dreptul de a beneficia de garanţiile
sociale aferente funcţiilor deţinute
(pct.4.1.3(1))
4.2.Efectuarea unui sondaj privind toleranţa publicului pentru actele de
corupţie din sectorul justiţiei
(pct.4.1.3(4))
4.3.Perfecţionarea cadrului legislativ, în sensul precizării marjei de
discreţie a actorilor din domeniul justiţiei şi elaborarea proiectului de
modificare a cadrului normative

1.Proiect de modificare a Legii nr.294
din 25.12.2008 cu privire la Procuratură
elaborat şi remis Guvernului spre
examinare

30 decembrie

DGL

1.Sondaj efectuat

25 decembrie

DAJ
SPICMM

1. Grup de lucru creat
2. Proiecte de acte normative elaborate şi
remise Guvernului spre examinare

30 august

DGL

1. Proiecte de acte normative elaborate şi
remise spre examinare Guvernului

30 septembrie

DGL
DCAI
DIP

1. Proces de elaborare a întrumărilor
detaliate privind aplicarea codurilor de

30 decembrie

- Pentru profesiile
libere conexe

(pct. 4.1.4 (4)
4.4.Modificarea cadrului normativ în vederea instituţionalizării şi
organizării activităţii unităţilor responsabile de asigurarea securităţii
interne
(pct.4.1.6(1))
4.5.Elaborarea unor îndrumări detaliate privind aplicarea codurilor de
etică profesională2
2

Codul deontologic al sistemului penitenciar a fost aprobat de DIP.
Codul de etică profesională al consilierului de probaţiune a fost aprobat de OCP.
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Responsabil
(subdiviziune)
sistemului justiţiei
(cu excepţia
experţia experţilor
jdiciari)
responsabil este
DPSJ.
-Pentru experţii
judiciari –
responsabil –
CNEJ.
-Pentru celelalte
profesii
(judecători,
procurori,
colaboratorii
poliţiei, ofiţerii
anticorupţie)
responsabil de
coordonare – CM.
DGL
DPSJ

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

(pct.4.2.1(2); pct. 4.2.1(1); pct.3.2.6(2); Acordul de finanţare dintre
Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind
programul de suport al reformei în justiţie (PNA 2012). B5.1.5
(anul 2014))

etică coordonat
2.Îndrumările privind aplicarea codurilor
de etică profesională elaborate şi
distribuite de către fiecare organ de
autoadministrare a profesiei

4.6.Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar
pentru activitatea organelor abilitate cu investigarea abaterilor de la
etica profesională
(pct.4.2.3(1))
4.7.Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a abaterilor de la
etica profesională
(pct.4.2.3(3))

1. Proiecte de acte normative elaborate şi
remise spre examinare Guvernului

30 iunie

1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare întocmit şi
difuzat
3. Numărul de proceduri disciplinare
iniţiate şi rezultatele acestora

După intrarea în
DPSJ
vigoare a prevederilor
care se referă la noile
mecanisme
(proceduri) de
investigare a
abaterilor disciplinare
30 octombrie;
DGL
10 decembrie pentru
DPSJ

4.8.Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea 1. Proiect de act normativ elaborat şi
reprezentanţilor societăţii civile în procesul de supraveghere a remis spre examinare Guvernului
- 21 -

Termen de realizare

Acțiuni
legislaţiei cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului
justiţiei (procurori şi experţi judiciari)
(pct.4.2.5(1))
4.9.Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea
reprezentanților sectorului justiţiei; participarea societăţii civile la
procesul de monitorizare
(pct.4.2.5(2))

Indicatori de produs/rezultat
2. Numărul reprezentanţilor societăţii
civile implicați

Termen de realizare
procurori

Responsabil
(subdiviziune)
DON

1. Numărul acordurilor de colaborare
30 decembrie
CM
semnate
DAMEP
2. Monitorizare desfăşurată
3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi
difuzate
Obiectiv nr.5: Implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul justiției ar contribui la crearea unui mediu favorabil dezvoltării
durabile a economiei
5.1.Elaborarea unor studii privind funcţionarea instituţiei medierii în 1.Proces de elaborare a studiilor
30 decembrie
DPSJ
domenii specifice (litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de coordonat
contencios administrativ, privind protecţia consumatorului) şi 2.Studii elaborate şi recomandări
oportunitatea dezvoltării unui sistem de mediere comunitară şi a formulate de către experţii contractaţi
instituţiei arbitrajului
(pct.5.1.2 (1))
5.2.Elaborarea recomandărilor metodice şi a principiilor directoare de 1.Recomandări pe domenii specifice/
30 decembrie
Consiliul de
aplicare a mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor
principii directoare, elaborate şi aprobate
mediere
(pct.5.1.2 (6))
5.3.Campanii de informare a publicului şi a actorilor din sectorul 1. Pagină web specializată creată
30 decembrie
Consiliul de
justiţiei privind beneficiile utilizării mecanismelor alternative de 2. Numărul de emisiuni TV și radio
mediere
soluţionare a disputelor desfășurate prin intermediul mass-mediei
realizate
SPICCM
şi pe Internet
3. Numărul de conferinţe și seminare
deschise, desfăşurate
(pct.5.1.3 (1))
4. Numărul articolelor
de presă publicate
5. Spoturi video şi reclame sociale
plasate
5.4.Realizarea şi difuzarea materialelor promoţionale referitoare la 1.Materiale promoţionale elaborate şi
30 decembrie
Consiliul de
mecanismele alternative de soluţionare a disputelor (spoturi video, difuzate
mediere
publicaţii, broşuri, panouri informative, ghiduri, manuale, pliante etc.)
SPICCM
(pct.5.1.3 (2))
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Responsabil
(subdiviziune)
DGL
DPSJ

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

5.5.Elaborarea proiectelor de acte normative, referitoare la admiterea în
profesia de administrator şi supravegherea activităţii acestora (cadrul
normativ conex la proiectul Legii cu privire la administratorii
autorizaţi)
(pct. 5.2.1 (3))
5.6.Crearea registrului electronic unic al agenţilor economici şi
organizaţiilor necomerciale
(pct.5.3.2(2))

1.Proiecte de acte normative elaborate şi
remise spre aprobare

30 aprilie

1. Proiect de lege elaborat și remis
Guvernului spre examinare
2. Demararea procesului de creare a
registrului unic (acțiuni tehnice)

1. 30 iunie;
2. 30 decembrie

DGL
CÎS
CÎS
Serviciul eTransformare
DON

30 noiembrie

DGL

10 decembrie

DGL

Pe parcursul anului

DAJ

Pe parcursul anului

OCP

Pe parcursul anului

DIP

Termen de realizare

Obiectiv nr.6: Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile și politicile juridice
6.1.Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ține
de componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curții
Constituţionale
(pct.6.1.1(2))
6.2.Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională şi
a Codului jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă)
(pct.6.1.1(3), 6.1.3(2))

1.Proiect de lege elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

1.Crearea grupului de lucru
2.Analiza recomandărilor din studiile
prevăzute la acţiunile 6.1.1 (1), 6.1.2 (2),
6.1.3 (1)
3.Analiza practicii altor state şi
recomandărilor internaţionale referitoare
la acest domeniu
6.3.Amenajarea în incinta instanţelor de judecată, a spațiilor destinate 1.Numărul de spaţii amenajate în cadrul
asistenţei şi audierii copiilor
instanţelor de judecată
(pct.6.3.2(2))
6.4.Asigurarea recrutării consilierilor de probaţiune juvenilă cu studii în 1. Numărul consilierilor de probaţiune
domeniul psihologiei şi asistenţei sociale
cu studii în domeniu recrutaţi
(pct.6.3.3(3))
6.5.Elaborarea şi implementarea unor programe de învățământ general 1. Programe elaborate și implementate
şi vocaţional pentru copiii aflați în detenţie
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

(pct.6.3.4(6))
6.6.Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor
penitenciare în vederea sporirii graduale a resurselor financiare
(pct.6.4.2(1))
6.7.Elaborarea şi implementarea planurilor de construcţie sau
reconstrucție a sediilor instituțiilor de detenţie
(pct.6.4.2(3))

1.Analiză efectuată şi recomandări
formulate

1. Planuri de construcţie/reconstrucţie
elaborate
2.Numărul de sedii construite/
reconstruite
6.8.Elaborarea şi implemen-tarea sistemului electronic de evidenţă a 1. Sistem de înregistrare elaborat
cazurilor de reţinere, arest şi detenţie
2. Procentul
cazurilor de reţinere, arest și detenţie
(pct.6.4.4(3))
înregistrate
6.9.Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor 1.Proiect de act normativ elaborat şi
torturii şi altor rele tratamente
remis spre examinare Guvernului
(pct.6.4.6(1))
6.10.Monitorizarea implementării cadrului normativ cu privire la 1. Monitorizare desfăşurată
probaţiune
2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi
distribuite
(pct.6.5.1(3))
6.11.Implementarea la nivel naţional a programului de asistenţă 1. Asistenţa la etapa presentenţială
psihosocială la etapa presentenţială
implementată pe întreg teritoriul țării
2. Raportul întocmit şi recomandările
(pct.6.5.3(4))
formulate
6.12.Elaborarea programelor individualizate de lucru pentru toate 1.Programe elaborate
categoriile de beneficiari ai serviciului de probaţiune
(pct.6.5.3(5))
6.13.Instruirea personalului organelor de probațiune privind utilizarea 1. Numărul de cursuri desfăşurate
programelor de corecţie a comportamentului3
2. Numărul de persoane instruite
3

29 mai

DIP

30 decembrie

DIP

30 decembrie

DIP

20 iunie

DGL

Pe parcursul anului

OCP

Pe parcursul anului

OCP

Pe parcursul anului

OCP

Pe parcursul anului

OCP

Instruirea personalului organelor de probaţiune va fi desfăşurată în baza programelor elaborate în anii 2013-2014: Programul pentru minori ,,Calea spre succes”, Programul
probational ,,Motivaţia spre schimbare”, Programul ,,Prevenirea violenţei la minori”, şi instruirea consilierilor de probaţiune în baza acestor programe, care vor fi elaborate în anul
2015, conform Strategiei.
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

(pct.6.5.3(8))
6.14.Elaborarea şi distribuirea materialelor informative destinate
publicului larg (broşuri, postere) referitoare la rolul probaţiunii în
asigurarea securităţii comunitare
(pct.6.5.4(2))
6.15.Implicarea mass-mediei în promovarea bunelor practici în
activitatea de probaţiune şi a rolului comunităţii şi al serviciilor
comunitare în realizarea acestor practici (istorii de succes)
(pct.6.5.4(3))
6.16.Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în
vederea revizuirii politicii de angajare şi a sistemului de recrutare a
personalului instituţiilor penitenciare și în vederea demilitarizării
sistemului penitenciar
(pct.6.5.6(2))
6.17.Promovarea standardelor etice în serviciile de probaţiune şi în
sistemul penitenciar
(pct.6.5.7(3))
6.18.Efectuarea unui studiu comparativ privind planificarea individuală
a executării pedepsei
(pct.6.5.8(1))
6.19.Crearea mecanismului de planificare individuală a executării
pedepsei
(pct.6.5.8(2))
6.20.Elaborarea şi implementarea de noi programe cognitivcomportamentale pentru deţinuţi
(pct.6.5.8(3))
6.21.Crearea şi aplicarea mecanismului de monitorizare a activităţilor
educative, ocupaţionale şi a altor activităţi sociale oferite deținuților
(pct.6.5.9(2))

1.Numărul de materiale informaţionale
elaborate şi difuzate

30 decembrie

OCP
SPICCM

1.Numărul de articole publicate

Permanent

OCP
SPICCM

1. Elaborarea și remiterea spre
examinare Guvernului a proiectului
Legii privind sistemul administrației
penitenciare

30 iulie

DGL
DIP

1. Coduri etice publicate
2. Numărul de instruiri realizate

31 martie

OCP
DIP

1.Studiu efectuat şi recomandări
formulate

31 martie

OCP
DIP

1.Proiecte de acte normative elaborate şi
remise spre examinare Guvernului

30 decembrie

DIP

1.Programe noi elaborate şi aplicate

30 decembrie

DIP

1. Mecanism de monitorizare creat şi
aplicat
2.Monitorizare desfăşurată
3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi
diseminate

30 decembrie

DIP
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Responsabil
(subdiviziune)
Obiectiv nr.7: Coordonarea, stabilirea și delimitarea atribuțiilor și a responsabilităților actorilor principali din sectorul justiției, asigurarea
dialogului intersectorial
7.1.Elaborarea și implementarea modificărilor structurale și funcționale 1. Modificările structurale și funcționale 20 iulie
CM
ale instituțiilor implicate în reforma sectorului justiției în vederea elaborate
participării active a acestora la procesul de reformă
(pct.7.1.4 (2))
7.2.Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative
1. Grup de lucru creat
30 decembrie
DGL
2. Manualul privind elaborarea actelor
(pct.7.2.2 (4))
normative realizat și aprobat
7.3.Optimizarea bazei de date a actelor normative
1.Baza de date actualizată cu
Pe parcursul anului
CIJ
motor de căutare funcţional
(pct.7.2.3 (2))
7.4.Crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor 1.Bază de date creată şi funcţională
Pe parcursul anului
CIJ
normative (de la stadiul de proiect până la cel de act publicat)
2. Numărul personalului implicat în
DGL
procesul de elaborare a actelor
(pct.7.2.3 (3))
normative instruit
7.5.Promovarea modificărilor în Hotărârea Guvernului nr.190 din 12 1.Proiect de modificare a cadrului
După adoptarea de
DGL
februarie 2007 ,,Privind Centrul de armonizare a legislației” și în normativ remis spre examinare
către Parlament a
CAL
Hotărârea Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 ,,Cu privire la Guvernului
proiectului Legii cu
armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația comunitară”
privire la actele
normative
(pct.7.2.4.(2))
7.6.Elaborarea periodică a listelor de priorităţi care necesită asistenţă 1. Liste de priorități elaborate
Pe parcursul anului
CM
externă
DAMEP
(pct.7.3.1 (2))
7.7.Organizarea reuniunilor periodice dintre reprezentanţii sectorului 1. Numărul de reuniuni periodice
Pe parcursul anului
CM
neguvernamental şi reprezentanții sectorului justiţiei
desfășurate
DAMEP
(pct.7.3.2 (2))
SPICMM
 Obiectiv nr.8: Realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 20112016 cu suportul partenerilor externi
8.1.Monitorizarea implementării prevederilor privind transparenţa 1. Mecanism de monitorizare instituit cu 30 decembrie
DAMEP
activităţii Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituţiilor suportul organizaţiilor
CM
subordonate
neguvernamentale
(coordonatori)
2. Monitorizare desfăşurată
(pct.1.2.1 (3))
Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat
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Termen de realizare

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi
publicate pe pagina web a Consiliului
Superior al Magistraturii
8.2.Monitorizarea implementării modificărilor legislative privind 1. Monitorizare efectuată
exercitarea căilor de atac
2. Rapoarte de monitorizare întocmite
(pct.1.2.5 (2))
8.3.Monitorizarea implementării reformei Institutului Naţional al 1.Monitorizare efectuată
Justiţiei
2. Raport de monitorizare întocmit şi
difuzat
(pct.1.3.1(6))
8.4.Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ 1. Monitorizare desfăşurată
privind revizuirea competenţelor procuraturii
2. Raport de monitorizare întocmit şi
distribuit
(pct.2.2.4 (2))
8.5.Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în 1. Monitorizare desfăşurată
partea ce ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii
2. Raport de monitorizare întocmit şi
diseminat
(pct.2.2.8 (3))
8.6.Monitorizarea implementării Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 1. Monitorizare desfăşurată
privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea 2. Raport de monitorizare întocmit şi
dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la diseminat
executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti
(pct.3.3.4(2))
8.7.Monitorizarea aplicării prevederilor legale privind măsurile 1.Monitorizare desfășurată
preventive și alte măsuri procesuale de constrângere
2.Raport de monitorizare întocmit și
diseminat
(pct.6.4.1(5))
8.8.Monitorizarea implementării prevederilor privind testul de 1. Monitorizare desfăşurată
integritate
2. Raport de monitorizare întocmit şi
difuzat
(pct.4.1.4 (6))
8.9.Instruirea personalului instituţiilor implicate în reforma sectorului 1. Numărul de cursuri de instruire
justiţiei pentru asigurarea participării active a acestuia la desfăşurate
implementarea reformei
2. Numărul de persoane instruite
(pct.7.1.4 (3))
8.10.Organizarea reuniunilor periodice comune ale reprezentanților 1. Numărul de reuniuni comune
instituțiilor din sectorul justiției privind planificarea strategică și organizate
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Termen de realizare

30 decembrie

30 decembrie

30 decembrie

30 decembrie

30 decembrie

30 decembrie

30 decembrie

Pe parcursul anului

Pe parcursul anului

Responsabil
(subdiviziune)

DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)
DGAG

DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)
(coordonatori)

monitorizarea reformei
(pct.7.1.5 (2))
8.11.Instruirea personalului responsabil de planificarea strategică și 1. Numărul de cursuri organizate
Pe parcursul anului
DAMEP
monitorizarea reformei din cadrul instituțiilor din sectorul justiției
2. Numărul de persoane instruite
CM
(coordonatori)
(pct.7.1.5 (3))
 OBIECTIV GENERAL NR.2: IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE DE DEZVOLTARE: ,,MOLDOVA 2020”
Obiective specifice:
1. Ponderea cauzelor judiciare examinate cu întârziere
2. Ponderea instanţelor judecătoreşti care respectă normele de transparenţă decizională
3. Ponderea litigiilor soluţionate pe cale alternativă (extrajudiciară)
Obiectiv nr.1: Ponderea cauzelor judiciare examinate cu întârziere
1.1.Cauze judiciare examinate în termen mai mare de 12, 24 şi 36 de 1. Raport elaborat şi publicat
luni
Obiectiv nr.2: Ponderea instanţelor judecătoreşti care respectă normele de transparenţă decizională

Anual, până la data
de 20 februarie

DAJ

2.1.Monitorizarea procesului de publicare a hotărârilor judecătorești

Anual, până la data
de 20 februarie

DAJ

1. Raport elaborat şi publicat

Obiectiv nr.3: Ponderea litigiilor soluţionate pe cale alternativă (extrajudiciară)
3.1.Implementarea unui mecanism de evidenţă a cauzelor mediate

1. Mecanism elaborat şi implementat

După adoptarea de
Consiliul de
către Parlament a
mediere
proiectului de Lege
DPSJ
cu privire la mediere
 OBIECTIV GENERAL NR.3: IMPLEMENTAREA RECOMANDĂRILOR ACORDULUI DE FINANȚARE DINTRE GUVERNUL
REPUBLICII MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ PRIVIND PROGRAMUL DE SUPORT AL REFORMEI ÎN JUSTIȚIE (PNA 2012)
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea cadrului instituțional şi legislativ al reformei sectorului justiţiei
2. Sistemul judiciar
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Acțiuni
3.
4.
5.
6.

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Eficientizarea procesului de investigare prejudiciară
Executarea hotărârilor judecătoreşti
Eficientizarea sistemului de justiţie pentru minori
Promovarea intoleranţei faţă de corupţie
Obiectiv nr.1: Dezvoltarea cadrului instituțional şi legislativ al reformei sectorului justiţiei

1.1.Rapoarte consolidate privind implementarea SRSJ pe fiecare pilon
în parte aprobate și publicate
(A 1.1.1)

1.Rapoarte aprobate și publicate pe
pagina web a MJ

Semestrial
(până la 15 iulie);
Anual
(până la 15 ianuarie)

1.2.Mecanism integrat de consultare și cooperare cu societatea civilă și
actori neguvernamentali și donatori externi este funcțional
(A 1.1.2)

1.Procesele verbale întocmite

Pe parcursul anului

1.3.Planul de acțiune pentru implementarea SRSJ este bugetat
(A 1.2.1)

1.Probe că costurile pentru Planul de
acțiuni sunt reflectate în bugetat de stat
și în CBTM
1.4.Pagina web SRSJ elaborată şi actualizată periodic, prin publicarea 1.Pagina web funcţională
rapoartelor de implementare, proceselor-verbale ale reuniunilor şi actualizată
grupului de lucru, proiectelor legislative şi a altor documente relevante
(A 1.3.1)
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30 decembrie

Permanent

DAMEP
CM
în conlucrare cu
secreatariatul
grupurilor de lucru
pentru coordonarea
şi monitorizarea
SRSJ
DAMEP
CM
în conlucrare cu
secreatariatul
grupurilor de lucru
pentru coordonarea
şi monitorizarea
SRSJ
DAMEP
(coordonator)
DAMEP
CIJ
CM
Secreatariatul
grupurilor de lucru
pentru coordonarea

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)
şi monitorizarea
SRSJ

Obiectiv nr.2: Eficientizarea sistemului judiciar
2.1.Modificări legislative implementate și proceduri noi aplicate în
practică
(B 1.1.1)

1.Rapoartele experților independenți cu
privire la aplicarea noilor proceduri,
independența și eficiența sistemului
judiciar
2.2.Sistemul de Informații și Management Judiciar utilizat în întreaga 1.Numărul de instanțe care utilizează
rețea a sistemului judiciar
sistemul de informații și management
(B 1.2.1)
2.3.Proiecte de renovare/construcție a instanțelor bugetate integral
1.Proiecte de renovare/construcție
bugetate
(B 1.2.2)
Obiectiv nr.3: Eficientizarea procesului de investigare prejudiciară

30 decembrie

DAJ

Pe parcursul anului

30 decembrie

Serviciul eTransformare
DAJ
DAMEP

3.1.Aplicarea procedurilor noi de investigare prejudiciară în practică
(B 2.1.1)
3.2.Programe de informare, asistență și reabilitare a victimelor
infracțiunilor sunt elaborate
(B 2.2.1)
3.3.Sistemul de management informațional, compatibil cu cel utilizat în
sistemul judiciar, utilizat în cadrul PG și MAI
(B 2.2.2)
Obiectiv nr.4: Executarea hotărârilor judecătoreşti

1.Rapoarte ale expertului independent cu
privire la aplicarea noilor proceduri
1.Programe elaborate

30 decembrie

CM

30 decembrie

DGL

1.Rapoarte în ceea ce privește
compatibilitatea sistemului în cadrul
instituțiilor sistemului judiciar

30 decembrie

Serviciul eTransformare
DAJ

4.1.Asistență psiho-socială la etapa presentențială disponibilă în toată
țara
(B 3.2.1; pct.6.5.(3) din Planul de acţiuni pentru implementarea
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016)
4.2.Planul pe termen mediu pentru reconstrucția și/sau reabilitarea
instituțiilor de detenție, pus în aplicare
(B 3.2.2)

1.Numărul de persoane angajat/instruit,
numărul de persoane asistate

Pe parcursul anului

OCP

1.Planul de reconstrucție, fondurile
alocate, numărul instituțiilor de detenție
reconstruite

30 decembrie

DIP
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

4.3.Sistemul de management al informațiilor, compatibil cu cel utilizat 1.Rapoarte privind compatibilitatea
în sistemului judiciar, utilizat de către Departamentul Instituțiilor sistemului între instituții
Penitenciare, Serviciile de probațiune și executorii judecătorești
(B 3.2.3)

Termen de realizare
30 decembrie

Responsabil
(subdiviziune)
Serviciul eTransformare
DPSJ
DIP
OCP
DAJ

Obiectiv nr.5: Eficientizarea sistemului de justiţie pentru minori
5.1.Cadrul normativ pentru consolidarea sistemului de justiție juvenilă
îmbunătățit, inclusiv consolidarea sistemului de probațiune juvenilă și
asigurarea respectării drepturilor copiilor deținuți
(B 4.1.1)
5.2.Toți copiii și minorii în detenție și în contact cu serviciile de
probațiune, gestionați prin dezvoltarea planurilor individuale bazate pe
evaluarea psihologică și educațională, convenite cu minorii și familia
lor
(B 4.2.1)
5.3.Oportunitatea creată pentru minorii în conflict cu legea de a
participa la schemele de ucenicie/ocupare a forței de muncă
(B 4.2.2)
5.4.Recrutarea consilierilor de probațiune pentru minori, cu pregătire în
psihologie și asistență socială, în conformitate cu planul aprobat
(B 4.2.3)
5.5.Sistem eficient de reclamații pentru minori la etapa pre-proces și de
condamnare și mecanism independent de monitorizare, extins și
operațional la nivel național

1.Modificările elaborate (aprobate)4 şi
remise Guvernului spre examinare

30 octombrie

DGL
OCP
DIP

1.Numărul de planuri de dezvoltare
individuale pentru minori

Pe parcursul anului

DIP
OCP

1.Numărul minorilor instruiți/angajați pe
baza schemelor de ucenicie/ocupare a
forței de muncă
1.Numărul de personal recrutat și instruit

Pe parcursul anului

OCP
DIP

Pe parcursul anului

OCP

1.Rapoarte elaborate de către experți
independenți

30 decembrie

DIP

4

Conform indicatorului din Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei în justiţie (PNA 2012),
modificările elaborate şi aduse cadrului normativ urmează a fi aprobate până la sfârşitul anului 2015, condiţionalitatea UE pentru debranşarea celei de-a III-a tranşă.
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

(B 4.2.4)
Obiectiv nr.6: Promovarea intoleranţei faţă de corupţie
6.1.Conceptul confiscării civile, introdus și aplicat în cazurile tuturor
veniturilor generate din activități ilegale, inclusiv din corupție
(B 5.1.1)
6.2.Salariile din sectorul judiciar au crescut, în conformitate cu
programul convenit, reflectat în documentele bugetare pentru AF 2016
(B 5.2.1)
6.3.Modificări ale cadrului legal care să permită aplicarea testelor de
integritate pentru a analiza lucrătorii din sistemul justiției (debutanți și
cei încadrați în câmpul muncii) și a verifica modul de completare și
verificare a declarațiilor de interese, venituri, proprietăți pentru a
combate îmbogățirea ilegală
(B 5.1.2; B 5.1.3; B 5.1.24 (anul 2014)

1. Modificările elaborate şi prezentate
Guvernului

30 iunie

DGL

1.Legea bugetului de stat 2016, CBTM
2016-2018

30 decembrie

DAMEP
(coordonator)

1. Proiect elaborat şi remis Guvernului
spre examinare (în partea ce se referă la
aplicarea testelor de integritate pentru a
analiza lucrătorii din sistemul justiţiei
debutanţi şi cei încadraţi în câmpul
muncii)
2.Proiect de lege elaborat şi remis
Guvernului spre examinare (în partea ce
se referă la verificarea modului de
completare şi verificare a declaraţiilor de
interese, venituri, proprietăţi pentru a
combate îmbogăţirea ilegală)
6.4.Dispozițiile legale referitoare la avertizorii de integritate, în 1. Proiect elaborat şi remis Guvernului
concordanţă cu recomandările GRECO
spre examinare
(B 5.1.5 (anul 2014)

1. 30 august;
2. 30 mai

DGL

30 septembrie

DGL
DCAI

6.5.Elaborarea proiectului Legii cu privire la ratificarea protocolului nr. 1.Proiect de lege elaborat şi remis
12 la CEDO5
Guvernului spre examinare

30 martie

DRIIE
DGL

5

Conform indicatorului din Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei în justiţie (PNA 2012), proiectul
Legii cu privire la ratificarea protocolului nr.12 la CEDO urmează să fie adoptat până la sfârşitul anului 2015, condiţionalitatea UE pentru debranşarea celei de-a III-a tranşă.
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

(C 1.1.2, anul 2014)
 OBIECTIV GENERAL NR.4: REALIZAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RMUE ÎN PERIOADA 2014-2016
Obiective specifice:
1. Consolidarea respectării principiilor democratice, a statului de drept și a bunei guvernanțe, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale,
inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, precum și contribuirea la consolidarea reformelor politice naționale
2. Consolidarea cooperării internaţionale în lupta împotriva terorismului
3. Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale
Obiectivul nr.1: Consolidarea respectării principiilor democratice, a statului de drept și a bunei guvernanțe, a drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, precum și contribuirea la consolidarea reformelor politice naționale
1.1.Implementarea recomandărilor şi observaţiilor Comitetului ONU 1. Recomandări implementate în
30 decembrie
DAMEP
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
conlucrare cu MMPSF
(art.3.3)
1.2.Recunoaşterea capacităţii juridice pentru persoanele cu dizabilităţi 1.Expertiza juridică a proiectului de act
Conform termenului
DGL
şi înlocuirea tutelei pentru adulţi prin modele alternative de suport în normativ efectuată la solicitare
stabilit de lege sau în
luarea deciziilor
termenul solicitat
(racordarea cadrului legislativ naţional la prevederile art.12 din
Convenţia ONU privind drepturile persoanelor ci dizabilităţi)
(art.3.7)
1.3.Ajustarea Codului penal, a Legii privind prevenirea şi combaterea 1. Expertiza juridică a proiectului de act Conform termenului
DGL
violenţei în familie şi altor legi naționale relevante la standardele normativ efectuată la solicitare
stabilit de lege sau în
internaționale în domeniu și consolidarea implementării acestora pentru
termenul solicitat
prevenirea, protecția, investigarea, judecarea, pedepsirea făptașilor și
reabilitarea victimelor
(art.3.9)
1.4.Elaborarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor 1.Proceduri iniţiate (2015)
30 decembrie pentru
DAMEP
omului (PNADO) potrivit recomandărilor Evaluării Periodice 2.Proiect elaborat (2016)
iniţierea procedurilor DRIIE
Universale din ciclul II, structurilor convenţionale şi procedurilor
de elaborare a
speciale ale ONU, UE şi CoE
PNADO
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Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

1.5.Armonizarea cadrului legislativ şi de politici la cele mai bune
practici ale UE şi statelor membre UE privind reforma sistemului
judiciar
(art.4.18)
1.6.Organizarea activității de prevenire a torturii conform Legii cu
privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
(art.4.21)
1.7.Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind necesitatea racordării
legislaţiei naţionale la Acordul privind privilegiile şi imunităţile Curţii
Penale Internaţionale
(art.4.28)
1.8.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea
asigurării cooperării eficiente cu Curtea Penală Internaţională (CPI)
(art.4.39)
1.9.Acordarea asistenţei juridice corespunzătoare în cazurile de
solicitare din partea Curţii Penale Internaţionale
(art.6.2)
1.10.Aderarea la Acordul privind privilegiile şi imunităţile Curţii
Penale Internaţionale (New York, 9 septembrie 2002)
(art.6.3)
1.11.Asigurarea participării experţilor naţionali la cursuri de instruire,
training-uri, seminare relevante în vederea familiarizării în procesul
decizional în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună
(art.7.3)
1.12.Continuarea reformelor în sectorul de securitate şi apărare
(art.7.4)

1.Numărul actelor normative armonizate

25 decembrie

CAL
DGL

1.Numărul şedinţelor de instruire
desfăşurate
2.Numărul colaboratorilor instruiţi
1.Studiu efectuat

Pe parcursul anului

DIP

30 martie

DRIIE

1.Proiect de lege elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

30 august

DGL
DCJI

1.Numărul de solicitări executate

La solicitarea CPI

DCJI

1.Proiect de lege elaborat şi remis spre
adoptare Parlamentului

30 decembrie

DRIIE

1.Numărul de acţiuni întreprinse în
vederea coordonării procesului
instituţional

30 iunie;
30 decembrie

DRIIE

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

DGL

2.1.Ajustarea cadrului legislativ în vederea definirii actelor de terorism
în conformitate cu cele mai bune practici europene şi internaționale

1.Expertiza juridică a proiectelor de acte
normative efectuată la solicitare

Conform termenului
stabilit de lege sau în

DGL

Termen de realizare

(art.4.17)

1. Efectuarea expertizelor juridice ale
proiectelor de acte normative la
solicitare
Obiectivul nr.2: Consolidarea cooperării internaţionale în lupta împotriva terorismului
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

termenul solicitat

(art.11.1)
2.2.Participarea la elaborarea Convenţiei privind fenomenul
terorismului internaţional, cu ulterioara aderare la actul vizat
(art.11.2)
2.3.Monitorizarea procesului de implementare a Strategiei de reformă a
sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobate prin Legea nr. 231
din 25 noiembrie 2011, şi a Planului de acţiuni pentru implementarea
acesteia, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie
2012
(art.12.1)

1. Expertiza juridică a proiectului de act
normativ privind aderarea la Convenţie
efectuată la solicitare
1. Rapoarte intermediare şi anuale
examinate

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat
Semestrial (până la
15 iulie);
Anual
(până la 15 ianuarie)

2.4.Avizarea şi coordonarea obligatorie cu Centrul Naţional pentru
Protecţia Datelor cu caracter Personal a proiectelor tratatelor
internaţionale care reglementează schimbul de informaţii cu
transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal, pentru a
asigura respectarea prevederilor art. 32 al Legii nr.133 din 8 iulie
2011privind protecţia datelor cu caracter personal
(art.13.3)
2.5.Completarea Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor
cu caracter personal cu prevederi care ar urmări crearea cadrului juridic
necesar aplicării Deciziei-cadru a Consiliului 2008/977/JAI privind
protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării
poliţieneşti şi judiciare în materie penală şi cu prevederi de armonizare
la Recomandarea nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului
Ministerial al Consiliului Europei care reglementează utilizarea datelor
cu caracter personal în activitatea poliţiei
Anexa I , Titlul III, 1 şi 2
2.6.Aproximarea Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind
azilul la legislaţia UE şi cele mai bune practice europene
(art.14.7)

1. Expertiza juridică a proiectelor
tratatelor efectuată la solicitare

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

1. Declarații de compatibilitate întocmite
la solicitare
2. Proiect de lege elaborat şi remis
Guvernului spre examinare
3.Expertiza juridică efectuată, după caz

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

DGL

1. Declarații de compatibilitate întocmite
la solicitare
2. Expertiza juridică a proiectului de act
normativ efectuată la solicitare

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

CAL
DGL
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DGL

DAMEP
CM
Secretariatul
grupurilor de lucru
pentru cooronarea
si monitorizarea
SRSJ
DGL

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

2.7.Transpunerea şi aplicarea standardelor internaţionale şi europene în
procedura naţională de azil
(art.14.8)

1. Declarații de compatibilitate întocmite
la solicitare
2. Expertiza juridică a proiectului de act
normativ efectuată la solicitare
Obiectiv nr.3:Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale

3.1.Consolidarea continuă a mecanismului de armonizare şi colectare a
datelor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane
(art.16.3)

1.Date privind numărul persoanelor
condamnate pe infracţiuni trafic de fiinţe
umane
2.Numărul cooperărilor internaţionale
privind traficul de fiinţe umane
3.Numărul persoanelor din RM în dosare
trafic de fiinţe umane
3.2.Coordonarea procesului de definitivare şi promovare a proiectului 1.Proiect de modificare a legii elaborat şi
de modificare şi completare a Legii nr. 241 din 20 octombrie 2005 remis Guvernului spre examinare
privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi a altor
acte legislative
(art.16.4)
3.3.Ajustarea cadrului legal privind prevenirea şi combaterea 1. Expertiza juridică a proiectului de act
criminalităţii
normativ efectuată la solicitare
(art.16.20)
3.4.Acordarea şi primirea asistenţei juridice privind infracţiunile vizate 1.Numărul de solicitări executate
de Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate
(UNTOC) din 2000, schimbul de informaţii cu celelalte state care au
aderat la Convenţie
(art.16.29)
3.5.Realizarea prevederilor Strategiei naţionale de prevenire şi 1.Numărul rapoartelor prezentate CNA
combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 20132017 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei
nominalizate, aprobate prin Legea nr. 130 din 6 iunie 2013
(art.18.1)
3.6.Implementarea în legislaţia naţională privind prevenirea şi 1.Numărul rapoartelor de progres
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a recomandărilor prezentate CoE
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Responsabil
(subdiviziune)
CAL
DGL

La solicitarea
autorităţilor
responsabile în
domeniu

DAMEP
DCJI
DIP

30 decembrie

DGL

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat
La solicitarea
autorităţilor străine şi
naţionale

DGL

Semestrial

Reprezentantul din
partea MJ pe
segmentul
prevenirii şi
combaterii spălării
banilor şi finanţării
terorismului

Anual, bienal

DCJI

Acțiuni
Grupului de Acţiune Financiară Internaţională în domeniul spălării de
bani
(art.18.4)
3.7.Executarea cererilor de comisii rogatorii în domeniul spălării
banilor, finanţării terorismului şi al crimelor predicate
(art.18.10)
(Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de
prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
pentru anii 2013-2017, pct.8,pag.23)
3.8.Participarea la şedinţele de lucru şi reuniunile organizaţiilor
internaţionale de profil (Grupul Egmont, Comitetul MONEYVAL,
Conferinţa statelor-părţi la Convenţia de la Varşovia (2005), CARIN,
Comitetul ONU de combatere a terorismului etc.)
(art.18.11)

3.9.Implementarea instrumentelor internaţionale relevante ale ONU,
CoE în vederea dezvoltării cooperării judiciare în materie civilă,
comercială şi penală
(art.20.1)
3.10.Elaborarea unui plan de acţiuni în care se vor stabili etapele de
aderare la reţeaua Registrelor Comerciale Europene (EBR), care va
constitui o platformă pentru efectuarea schimbului de informaţii
(art.28)
3.11.Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea
unor acte legislative, în scopul armonizării legislaţiei naţionale la
Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor
impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al
doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau
terților

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)
(S.Buiuc)
DGL

1.Numărul cererilor executate

La solicitarea
autorităţilor

DCJI

1.Numărul de reuniuni la care s-a
asigurat participarea
2.Numărul rapoartelor de participare
prezentate MAEIE

Conform convocării

1.Numărul cererilor în materie penală
executate
2.Numărul cererilor în materie civilă
executate
1.Plan de acţiuni elaborat

Permanent

Reprezentantul din
partea MJ pe
segmentul
prevenirii şi
combaterii spălării
banilor şi finanţării
terorismului
(S.Buiuc)
DCJI

30 martie

CÎS
DGL

1. Declaraţie de compatibilitate
întocmită la solicitare
2.Proiect de lege elaborat şi remis
Guvernului spre examinare
3.Expertiza juridică efectuată, după caz

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

CAL
DGL
CÎS
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

(art.30)
3.12.Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, în scopul
armonizării legislaţiei naţionale la Directiva 89/666/CEE din 21
decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat
membru de anumite forme de societăți comerciale care intră sub
incidența legislației unui alt stat
(art.30)
3.13.Transpunerea prevederilor Directivei 2003/33/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind armonizarea actelor
cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în
materie de publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din tutun
în legislaţia naţională cu privire la publicitate
(art.116)
3.14.Coordonarea şi monitorizarea implementării observațiilor finale
ale Comitetului ONU privind drepturile copilului şi Secretariatului
Consiliului Europei pe marginea realizării prevederilor:
- Convenției internaționale privind drepturile copilului;
- Protocolului opțional la Convenția cu privire la drepturile copilului,
referitor la vînzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă
(OPSC);
- Protocolului opțional privind implicarea copiilor în conflictele
armate;
- Recomandărilor Comitetului părților la Convenția Consiliului Europei
cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzului sexual
(Convenţia de la Lanzarote)
(art.137.1)
3.15.Promovarea proiectului de lege pentru ajustarea cadrului legal
privind prevenirea şi combaterea abuzului şi exploatării sexuale online
a copiilor, în vederea asigurării investigării şi urmăririi penale eficiente
a categoriei respective de infracţiuni

1. Declaraţie de compatibilitate
întocmită la solicitare
2.Proiect de lege elaborat şi remis
Guvernului spre examinare

1. 30 mai;
2.30 septembrie

CAL
CÎS
DGL

1.Declaraţie de compatibilitate întocmită
la solicitare
2.Proiect de lege elaborat şi remis
Guvernului spre examinare

1. 30 martie;
2.30 mai

CAL
DGL

1.Rapoarte elaborate şi prezentate

La solicitare

DRIIE

1.Proiect de lege elaborat şi remis
Guvernului spre examinare

30 noiembrie

DGL
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

3.16.Dezvoltarea mecanismelor de colectare (potrivit indicatorilor
dezagregați ai datelor), de sinteză şi analiză a datelor (specifice pentru
fiecare categorie) privind copiii aflați în situație de risc, rămași
temporar fără ocrotire părintească sau în conflict cu legea, cu scopul
prognozării ori interpretării fenomenelor delincvenței juvenile sau
victimizării copiilor, precum și în scopul planificării programatice,
sistemice și bugetare a acțiunilor în domeniul protecţiei drepturilor
copilului
(art.137.3)
3.17.Consolidarea capacităților Consiliului Național pentru Asistența
Juridică Garantată de Stat în acordarea serviciilor juridice calitative
copiilor victime/martori și copiilor în contact cu legea
(art.138.1)

1.Date privind copii aflaţi în probaţiune
prezentate

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

(art.137.2)
La solicitare

1.Mecanism de evaluare şi monitorizare 30 decembrie
a calităţii serviciilor de asistenţă juridică
garantată de stat copiilor victime/martori
și copiilor în contact cu legea instituit
2. Numărul de copii victime/martori şi
copii în contact cu legea beneficiari de
asistenţă juridică garantată de stat
3. Regulament cu privire la evaluarea
calităţii asistenţei elaborat şi aprobat
3.18.Elaborarea standardelor de calitate și a mecanismelor de 1.Standarde elaborate, aprobate şi
30 decembrie
monitorizare și evaluare a serviciilor juridice acordate de avocații care avizate
acordă asistenţă juridică garantată de stat
(art.138.2)
3.19.Acordarea asistenţei metodologice în elaborarea şi avizarea 1.Asistenţă metodologică acordată
15 iulie
proiectelor standardelor de calitate a mecanismelor de monitorizare și 1.Proiecte avizate
evaluare a serviciilor juridice acordate de avocații publici
3.20.Elaborarea cadrului legal privind procedurile de cercetare şi de 1.Expertiza juridică a proiectului de act
Conform termenului
soluţionare a cauzelor copiilor aflaţi în conflict cu legea sub vîrsta normativ fectuată la solicitare
stabilit de lege sau în
răspunderii penale, inclusiv privind aplicarea unor măsuri cu caracter
termenul solicitat
educaţional, conform standardelor europene şi internaţionale privind
protecţia copilului
(art.138.3)
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OCP
DIP

DPSJ
(coordonator)
CNAJGS

DPSJ
(coordonator)
CNAJGS
DPSJ
DGL
DGL

Acțiuni
3.21.Crearea programelor educaționale alternative pentru ocuparea
timpului copiilor și tinerilor angajați în procesul educativ, precum și al
celor din afara sistemului educativ, cu scopul prevenirii delincvenței
juvenile și a recidivei în rândul copiilor
(art.138.4)
3.22.Sporirea capacităților Oficiului Central al Probațiunii în evaluarea
sociopsihologică a copilului în conflict cu sistemul penal al justiției
(art.138.5)
3.23.Sporirea capacităților Consiliului de Mediere în promovarea și
aplicarea medierii penale în cazurile copiilor inculpați, inclusiv prin
instruirea și certificarea mediatorilor penali specializați în cauze cu
implicarea copiilor
(art.138.10)

1.Numărul de minori asistaţi
2. Numărul de minori resocializaţi

Pe parcursul anului

Responsabil
(subdiviziune)
OCP

1.Numărul copiilor evaluaţi

Pe parcursul anului

OCP

1.Proiect de act normativ elaborat în
vederea sporirii capacităţilor Consiliului
de Mediere (DGL)
2.Aparat administrativ creat (DPSJ)
3.Buget alocat (DEFA)
4.Capacităţi de administrare a proceselor
de promovare şi aplicare a medierii
penale în cazurile copiilor inculpați
sporite (DPSJ)
5. Program de instruire a mediatorilor în
domeniul specific al medierii penale în
cauze cu implicarea copiilor elaborat şi
aprobat (Consiliul de mediere)
6.Proces de instruire organizat în baza
Programului (DPSJ, Consiliul de
mediere)
1. Expertiza juridică a proiectului de act
normativ efectuată la solicitare

30 decembrie

DGL
DPSJ
DEFA
Consiliul de
mediere

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

DGL

Conform termenului

DGL

Indicatori de produs/rezultat

3.24.Instituirea în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei a Centrului pentru asistenţa copiilor victime şi martori ai
violenţei, inclusiv ai abuzului sexual, precum şi elaborarea cadrului
normativ pentru organizarea şi funcţionarea centrului vizat şi asigurarea
cooperării intersectoriale în procesul de asistenţă a beneficiarilor
centrului
(art.138.11)
3.25.Elaborarea ghidului de audiere a victimei sau martorului minor și a 1. Expertiza juridică a proiectului de act
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Termen de realizare

Acțiuni
altor documente cu caracter regulatoriu în domeniu
(art.138.12)
3.26.Elaborarea, aprobarea şi implementarea Planului național de
acțiuni privind implementarea primei etape a Strategiei naţionale pentru
protecția copilului pe anii 2014-2020
(art.138.23)
3.27.Elaborarea şi/sau modificarea cadrului legal general şi de profil în
vederea implementării angajamentelor asumate în acest capitol
(art.208)
Tratamentul aplicat sucursalelor şi reprezentanţelor
(1) Dispoziţiile articolului 205 din prezentul acord nu împiedică
aplicarea de către oricare dintre părţi a unor norme specifice privind
dreptul de stabilire şi activitatea pe teritoriul său a sucursalelor şi a
reprezentanţelor persoanelor juridice care aparţin celeilalte părţi, care
nu au fost constituite pe teritoriul primei părţi, norme justificate de
diferenţele juridice sau tehnice existente între aceste sucursale şi
reprezentanţe în comparaţie cu sucursalele şi reprezentanţele constituite
pe teritoriul său sau, în ceea ce priveşte serviciile financiare, justificate
de raţiuni prudenţiale.
3.28.Elaborarea proiectului de lege cu privire la contractele de garanţie
financiară
(art.249.1)

Indicatori de produs/rezultat
normativ efectuată la solicitare
1. Expertiza juridică a proiectului
Planului de acţiuni

Termen de realizare
stabilit de lege sau în
termenul solicitat
Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

Responsabil
(subdiviziune)

DGL

1. Expertiza juridică a proiectului de act
normativ efectuată la solicitare

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

DGL

1. Declaraţie de compatibilitate
întocmită
2. Expertiza juridică a proiectului de act
normativ efectuată la solicitare

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

CAL
DGL

Conform termenului
stabilit de lege sau în

CAL
DGL

Ajustarea, în caz de necesitate, a legislaţiei în vigoare cu prevederile
Legii cu privire la contractele de garanţie financiară, după intrarea
acesteia în vigoare
(art.249.2)
Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6
iunie 2002 privind contractele de garanţie financiară
3.29.Elaborarea proiectului de lege cu privire la caracterul definitiv al 1. Declaraţie de compatibilitate
decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu întocmită
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Acțiuni
instrumente financiare
(art.249.1)

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

2. Expertiza juridică a proiectului de act
normativ efectuată la solicitare

termenul solicitat

1. Declaraţie de compatibilitate
întocmită
2. Expertiza juridică a proiectului de act
normativ efectuată la solicitare

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

Responsabil
(subdiviziune)

Ajustarea, la necesitate, a legislaţiei în vigoare cu prevederile legii cu
privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de
decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, după intrarea
acesteia în vigoare
(art.249.2)
Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19
mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi
şi de decontare a titlurilor de valoare
3.30.Elaborarea proiectului de lege cu privire la caracterul definitiv al
decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu
instrumente financiare
Elaborarea proiectului de lege cu privire la contractele de garanţie
financiară.
Ajustarea, în caz de necesitate, a legislaţiei în vigoare cu prevederile
legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi
şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, după intrarea
acesteia în vigoare.
Ajustarea, în caz de necesitate, a legislaţiei în vigoare la prevederile
legii cu privire la contractele de garanţie financiară după intrarea
acesteia în vigoare
(art.249)
Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6
mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul
definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de
valoare şi a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanţie
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CAL
DGL

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

financiară în ceea ce priveşte sistemele legate şi creanţele private.
3.31.Examinarea legislaţiei naţionale în vederea identificării 1. Expertiza juridică a proiectului de act Conform termenului
DGL
corespunderii noţiunilor definite în art. 420 al Acordului de Asociere normativ efectuată la solicitare
stabilit de lege sau în
cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniu, în particular:
termenul solicitat
- elaborarea modificărilor legislative relevante în vederea corespunderii
noţiunilor de „conflict de interese” şi „plătită în mod necorespunzător”
standardelor internaţionale în gestionarea fondurilor europene
(art.420.2)
3.32.Evaluarea cadrului normativ în domeniu în vederea identificării 1.Evaluarea cadrului normativ naţional
01 decembrie
CAL
posibilităţilor de efectuare de către Oficiul European de Luptă 2.Declaraţie de compatibilitate întocmită
DGL
Antifraudă (OLAF) a controalelor pe teritoriul Republicii Moldova la solicitare
legate de utilizarea fondurilor UE
(art.428.1)
În baza evaluării, efectuarea şi promovarea modificărilor relevante la
cadrul normativ naţional6
(art.428.2)
 OBIECTIV GENERAL NR.5: ÎNTREPRINDEREA MĂSURILOR PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE A
PLANULUI INDIVIDUAL DE ACȚIUNI AL PARTENERIATULUI REPUBLICA MOLDOVA – NATO (IPAP RM-NATO)
Obiective specifice:
1. Promovarea dialogului politic cu structurile şi instituţiile euroatlantice
2. Asigurarea conformităţii cu standardele internaţionale recunoscute a legislaţiei şi practicii în domeniul drepturilor omului
3. Combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Obiectiv nr.1: Promovarea dialogului politic cu structurile şi instituţiile euroatlantice

6

În cadrul prezentului acord, OLAF este autorizat să efectueze controale şi inspecţii la faţa locului în scopul protejării intereselor financiare ale UE împotriva fraudelor şi a altor
nereguli, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de
Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri.
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

1.1.Implicarea în procesul de ajustare a cadrului legal pentru asigurarea 1.Numărul de şedinţe participate
participării la nivel naţional la misiunile UE de gestionare a crizelor, 2.Numărul de avize elaborate
inclusiv prin perfecţionarea/consolidarea mecanismului de selectare şi
detaşare a personalului Republicii Moldova la misiunile UE de
gestionare a crizelor
(acţiunea 1.1.4.3)
1.2.Implementarea integrală a recomandărilor Adunării Parlamentare şi 1.Raport elaborat şi remis MAEIE
a deciziilor Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei cu privire la
Republica Moldova/Planului
de
acţiuni
privind onorarea
angajamentelor Republicii Moldova faţă de Consiliul Europei
(acţiunea 1.3.1.1)
Obiectiv nr.2: Asigurarea ajustării legislaţiei naţionale în domeniul electoral la standardele europene

Termen de realizare
30 iunie;
30 decembrie

30 iunie;
30 decembrie

Responsabil
(subdiviziune)
DRIIE

DRIIE

2.1.Implementarea acţiunilor ce ţin de promovarea accederii femeilor la 1.Expertiza juridică a proiectului de act
Conform termenului
DGL
posturi elective (în contextul realizării principiului egalităţii de şanse normativ efectuată la solicitare
stabilit de lege sau în
între femei şi bărbaţi)
termenul solicitat
(acţiunea 1.3.2.6)
Obiectiv nr.3: Asigurarea conformităţii cu standardele internaţionale recunoscute a legislaţiei şi practicii în domeniul drepturilor omului
3.1.Adaptarea, după necesitate, a legislaţiei şi practicilor pentru
asigurarea conformităţii sistemului judiciar al Moldovei cu standardele
CEDO
( actiunea 1.3.4.2)
3.2.Realizarea programelor educaţionale pentru a asigura
conştientizarea de către funcţionarii publici a importanţei respectării
drepturilor omului
(acţiunea 1.3.4.4)

1. Numărul de propuneri elaborate și
înaintate în vederea completării și
modificării legislației

Permanent

DGAG
DGL

1. Numărul programelor educaționale
realizate

Pe parcursul anului

SRU
SSC
DIP
OCP
CNEJ
DAJ
CAL
CIJ
CÎS
Direcţia de
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)
justiţie a
Găgăuziei

Obiectiv nr.4: Combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
4.1.Adoptarea şi punerea în aplicare a unei noi strategii şi a planului de 1. Expertiza juridică a proiectului de act 30 decembrie
DGL
acţiuni privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării normativ efectuată la solicitare
terorismului
2.Proiecte de acte normative date în
competenţa MJ prin Strategia şi planul
(pct.1.6.2.1)
indicat elaborate şi promovate
Art.18.1.Planul de acţiuni pentru implementarea Acordului de
asociere RM-UE în perioada 2014-2016
OBIECTIV GENERAL NR.6: REALIZAREA MĂSURILOR SUPLIMENTARE LA PROGRAMUL NAȚIONAL DE IMPLEMENTARE A
PLANULUI DE ACȚIUNI REPUBLICA MOLDOVA – UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL LIBERALIZĂRII REGIMULUI DE VIZE
Obiectivul specific:
1. Implementarea eficientă a legii privind transparenţa în procesul decizional
1.1.Asigurarea accesului la deciziile adoptate prin plasarea acestora pe
pagina web oficială, prin afişare la sediul autorităţii într-un spaţiu accesibil
publicului şi/sau prin difuzare în mass-media centrală sau locală
(măsura 81.1; Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 privind
implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015,
pct.53; Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de
dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012-2015, pct.3.3.3.3)

1.Numărul de informaţii plasate
2. Ponderea deciziilor consultate cu
publicul din numărul total de decizii
adoptate
3.Dezbateri/şedinţe publice/evenimente
organizate, recomandări
recepţionate/implementate

Pe parcursul anului

CM
Subdiviziunile
structurale
DIP
CNEJ
OCP
SSC
CÎS
Direcţia de
justiţie a
Găgăuziei
CM

1.2.Întocmirea rapoartelor anuale şi informarea publicului privind 1.Raport anual întocmit şi plasat pe
Anual
transparenţa în procesul decizional
pagina web oficială
(măsura 81.2)
OBIECTIV GENERAL NR.7: REALIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE DE
PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI PENTRU ANII 2013-2017
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Obiective specifice:
1. Consolidarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
2. Optimizarea regimului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
Obiectiv nr.1: Consolidarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
1.1.Organizarea instruirilor şi a seminarelor pentru entităţile raportoare 1. Numărul de participări la seminare
şi pentru autorităţile de supraveghere a acestora în scopul aplicării organizate de Serviciul Prevenirea şi
corecte a legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării Combaterea Spălării Banilor
banilor şi finanţării terorismului şi al informării cu privire la schemele
existente în acest domeniu
(pct.18, pag.12)
1.2.Sistematizarea practicii judiciare privind cazurile de spălare a 1. Datele statistice privind cauzele de
banilor şi de finanţare a terorismului, monitorizarea dosarelor penale spălare a banilor prezentate
până la etapa în care sentinţa devine irevocabilă
Conformitatea cu Recomandările 27 şi 32 FATF
(pct.7, pag.17)
1.3.Ținerea statisticii detaliate privind schimbul de informaţii cu 1.Datele statistice prezentate
autorităţile similare din alte state
Conformitatea cu Recomandările 27 şi 32 FATF
(pct.8, pag.18)
Obiectiv nr.2: Optimizarea regimului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

La solicitare

DPSJ

La solicitare

DAJ

La solicitare

DAJ

2.1.Modificarea art. 243 din Codul penal pentru înlocuirea cuvântului 1.Proiect de act normativ elaborat şi
„achiziţionare” cu cuvântul „dobândire”, fapt ce ar exclude o eventuală remis Guvernului spre examinare (CP,
limitare a aplicării normei respective
CPP)
(pct.1, pag.13)
2.2.Extinderea mecanismului de confiscare în vederea asigurării
confiscării bunurilor care au fost transmise cu titlu gratuit de către
făptuitor sau deţinătorul de rea credinţă (mala fide) către deţinătorul de

30 iunie

DGL
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

bună credinţă (bona fide) fără despăgubirea acestuia
(pct.3, pag.13)
2.3.Extinderea aplicării sechestrării asupra bunurilor aflate în posesia
persoanelor terţe şi asupra celor deţinute de persoanele juridice
(pct.4, pag.13)
 OBIECTIV GENERAL NR.8: REALIZAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PE ANII 2014-2015 PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
NAŢIONALE ANTICORUPŢIE PE ANII 2011-2015
Obiective specifice:
1. Efectuarea de analize, de cercetări şi de studii tematice despre coruppţie şi despre domeniile conexe
2. Întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept, ale procuraturii şi ale justiţiei despre contracararea corupţiei, precum şi a
rapoartelor autorităţilor publice privind implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute de documentele de politici
3. Perfecţionarea legislaţiei anticorupţie şi îmbunătăţirea mecanismelor ei de funcţionare, inclusiv prin exercitarea controlului parlamentar
4. Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor
5. Consolidarea capacităţii organelor de drept şi a justiţiei de a contracara corupţia
6. Încurajarea denunţării corupţiei
7. Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă şi cu mass-media
Obiectiv nr.1: Efectuarea de analize, de cercetări şi de studii tematice despre corupţie şi despre domeniile conexe
1.1.Revizuirea mecanismului de evidenţă comună a infracţiunilor, 1. Expertiza juridică a proiectului de act Conform termenului
DGL
inclusiv a infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe corupției, de la normativ efectuată la solicitare; după caz stabilit de lege sau în
înregistrarea sesizării şi până la adoptarea hotărârii definitive de către și participare la grupul de lucru, la
termenul solicitat
procuror sau instanţa de judecată
solicitare
(pct.7)
Obiectiv nr.2: Întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept, ale procuraturii şi ale justiţiei despre contracararea corupţiei, precum şi
a rapoartelor autorităţilor publice privind implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute de documentele de politici
2.1.Elaborarea şi publicarea pe pagina web oficială a Ministerului 1.100% rapoarte publicate
Trimestrial (până la
DAMEP
Justiţiei a rapoartelor privind numărul de hotărâri judecătorești de
data de 20 a lunii
CIJ
condamnare sau de achitare în cauze de corupţie sau conexe corupției,
imediat următoare
DIP
numărul de persoane condamnate sau achitate şi pedepsele aplicate
trimestrului de
OCP
gestiune)
(pct.17)
DAJ
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

2.2.Elaborarea şi publicarea rapoartelor de monitorizare a realizării
Hotărârii Guvernului nr. 778 din 4 octombrie 2013 cu privire la unele
măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de
întreprinzător
(pct.18)

1. Rapoarte elaborate şi plasate pe site-ul
ministerului
Acţiuni întreprinse în vederea înlăturării
deficienţelor

Termen de realizare

Trimestrial
(până la data
de 20 a lunii imediat
următoare
trimestrului
de gestiune)
30 noiembrie

Responsabil
(subdiviziune)
SSC
CÎS
CÎS

2.3.Elaborarea şi publicarea unui raport de evaluare complexă a 1.Raport elaborat şi mediatizat
DAJ
modului de distribuire a dosarelor în instanţele judecătoreşti
(pct.20)
2.4.Examinarea oportunităţii de modificare şi completare a Codului 1.Concluzii formulate
30 decembrie
DGL
electoral în vederea oferirii posibilităţii accederii în Comisia Electorală 2.Act normativ elaborat
Centrală a reprezentanţilor societăţii civile
(pct.29)
Obiectiv nr.3: Perfecţionarea legislaţiei anticorupţie şi îmbunătăţirea mecanismelor ei de funcţionare, inclusiv prin exercitarea controlului
parlamentar
3.1.Modificarea legislaţiei în vederea tragerii la răspundere juridică a 1. Expertiza juridică a proiectului de act Conform termenului
DGL
membrilor organelor colegiale de decizie pentru admiterea încălcărilor normativ efectuată la solicitare, sau,
stabilit de lege sau în
de lege în activitatea proprie
după caz, promovare
termenul solicitat
(pct.32)
Obiectiv nr.4: Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor
4.1.Implementarea unui sistem eficient de gestiune a riscurilor şi de 1. Planuri elaborate/aprobate, plasate pe
control intern în autorităţile publice centrale
pagina web şi puse în aplicare
(pct.41)
4.2.Implementarea unui sistem eficient de gestiune a riscurilor şi de 1.100% din autorităţi publice centrale
control intern în autorităţile publice centrale
dispun de Registrul riscurilor
Activitate de control intern în condiţiile
(pct.44)
Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010
privind controlul financiar public intern,
organizată
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Permanent cu
monitorizare
semestrială
Permanent cu
monitorizare
semestrială

DCAI

DCAI

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

4.3.Evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul sistemului penitenciar
1.Plan de integritate aprobat şi pus în
aplicare
(pct.47)
4.4.Implementarea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de 1.Numărul funcţiilor publice vacante
recrutare, selectare, angajare şi promovare a funcţionarilor publici
scoase la concurs, raportat la numărul
total de funcţii publice vacante din
(pct.55)
autoritate
2.Numărul de concursuri de angajare
desfăşurate. Numărul de concursuri
repetate pentru una şi aceeaşi funcţie
publică
4.5.Elaborarea şi aprobarea regulamentelor interne privind avertizorii 1. Regulamente elaborate şi aprobate
de integritate
(pct.63)

Termen de realizare
30 iunie

Responsabil
(subdiviziune)
DIP

Permanent cu
monitorizare
semestrială

SRU
DIP
OCP
SSC
Direcția de
justiție a
Găgăuziei

30 iunie

CIJ
OCP
CAL
DAJ
CÎS
Direcţia de
justiţie a
Găgăuziei

1.Expertiza juridică a proiectului de act
normativ efectuată la solicitare

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

DGL

1.Numărul de controale efectuate
2.Numărul de cazuri
de comportament neregulamentar
contracarate
3.Numărul de cazuri de corupţie
depistate

Permanent cu
monitorizare
semestrială

DIP

Obiectiv nr.5: Consolidarea capacităţii organelor de drept şi a justiţiei de a contracara corupţia
5.1.Asigurarea unor salarii decente pentru colaboratorii organelor de
drept şi ai justiţiei cu atribuţii de prevenire şi combatere a corupţiei,
proporționale cu responsabilitățile și riscurile activității desfășurate
(pct.67)
5.2.Verificarea locurilor de detenţie prin efectuarea controalelor
planificate/inopinate şi realizarea unor operaţiuni speciale de
investigaţie
(pct.71)
Obiectiv nr.6: Încurajarea denunţării corupţiei
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Acțiuni
6.1.Asigurarea funcţionării sistemului de linii telefonice anticorupţie
(pct.90)

Indicatori de produs/rezultat
1.Sistemul liniilor telefonice anticorupţie
instituit
2.Registre de evidenţă a apelurilor
elaborate
3.Apeluri înregistrate, inclusiv ponderea
apelurilor privind actele de corupţie,
actele conexe celor de corupţie şi privind
faptele de comportament corupţional

Termen de realizare
Permanent,
cu monitorizare
trimestrială

Responsabil
(subdiviziune)
DCAI
DIP
OCP
CNEJ
SSC
CÎS
Direcţia de
justiţie a
Găgăuziei

Obiectiv nr.7: Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă şi cu mass-media
7.1.Promovarea dreptului de acces la informaţie prin stabilirea şi 1.Concepţii de comunicare publică
consolidarea parteneriatelor cu mass-media şi cu societatea civilă
elaborate şi puse în aplicare
(pct.91)
 OBIECTIV GENERAL NR.9: IMPLEMENTAREA PLANULUI NAŢIONAL DE PREVENIRE
FIINŢE UMANE PENTRU ANII 2014-2016

Permanent,
SPICCM
cu monitorizare
trimestrială
ŞI COMBATERE A TRAFICULUI DE

Obiective specifice:
1. Modificarea şi completarea actelor legislative şi normative
2. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor prestate victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane
3. Stabilirea contactelor formale şi informale cu autorităţile competente ale statelor de destinaţie a traficului de fiinţe umane
Obiectiv nr.1: Modificarea şi completarea actelor legislative şi normative
1.1.Coordonarea procesului de revizuire a cadrului normativ ce ține de 1. Expertiza juridică a proiectului de act Conform termenului
DGL
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, traficului de copii, normativ efectuată la solicitare
stabilit de lege sau în
altor crime conexe în vederea îmbunătățirii acestuia
termenul solicitat
(pct.1.2.1)
1.2.Examinarea şi promovarea proiectului hotărârii Guvernului pentru 1.Proiectul hotărârii Guvernului pentru
30 noiembrie
DGL
modificarea şi completarea Legii nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 modificarea şi completarea Legii nr.241privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane
XVI din 20 octombrie 2005 definitivat
şi remis Guvernului spre examinare
(pct.1.2.2)
Obiectiv nr.2: Sporirea nivelului de cunoaştere a actorilor antitrafic în vederea prevenirii, combaterii traficului de fiinţe umane şi asistenţei
- 50 -

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

victimelor traficului de fiinţe umane prin abordări bazate pe drepturile omului
2.1.Dezvoltarea şi pilotarea unui program de instruire a avocaţilor care 1.Curriculum de instruire a avocaţilor
30 decembrie
DPSJ
prestează servicii de asistenţă juridică garantată de stat în domeniul care acordă AJGS victimelor şi
(coordonator)
asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe potenţialelor victime ale traficului de
CNAJGS
umane şi a cooperării în cadrul Sistemului Naţional de Referire
fiinţe umane elaborat
2.Program de instruire a avocaţilor
(pct.1.3.10)
dezvoltat şi pilotat de către CNAJGS
Obiectiv nr.3: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor prestate victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane
3.1.Acordarea asistenţei juridice, inclusiv garantate de stat, victimelor 1. Numărul de benefiari victime şi
Pe parcursul anului
DPSJ
şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane
potenţiale victime ale traficului de fiiţe
(coordonator)
umane de asistenţă juridică garantată de
(pct.3.3.2)
CNAJGS
stat
2.Numărul de servicii juridice garantate
de stat acordate de către CNAJGS
Obiectiv nr.4: Stabilirea contactelor formale şi informale cu autorităţile competente ale statelor de destinaţie a traficului de fiinţe umane
4.1.Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale de cooperare cu 1.Puncte de contact stabilite şi
Permanent
DCJI
ţările de destinaţie ale traficului de fiinţe umane
valorificate
2.Comisii rogatorii executate
(pct.5.2.1)
Obiectiv nr.5: Îmbunătăţirea schimbului de date dintre organele de urmărire penală şi instanţele de judecată cu autorităţile respective din alte
ţări
5.1.Executarea cererilor de asistenţă juridică internaţională în materie 1.Numărul cererilor de asistenţă juridică Permanent
DCJI
penală privind traficul de fiinţe umane sau infracţiunile conexe
(indicarea ţării de origine a cererii,
obiectul solicitării şi etapa de executare)
(pct.5.2.3)
5.2.Transmiterea cererilor de asistenţă juridică internaţională în materie 1.Numărul de cereri asistenţă juridică
Permanent
DCJI
penală către autorităţile competente ale ţărilor de destinaţie sau de internaţională în materie penală
tranzit a traficului de fiinţe umane
înaintate/executate
(pct.5.2.4)
 OBIECTIV GENERAL NR.10:IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PENTRU ANII 2014-2016 PRIVIND SUSŢINEREA
REINTEGRĂRII CETĂŢENILOR REÂNTORŞI DE PESTE HOTARE
Obiectiv nr.1: Dezvoltarea unui cadru legislativ complet pentru facilitarea integrării migranţilor reântorşi
10.1.Elaborarea proiectului de act normativ privind instituirea unui 1.Proiect de act normativ elaborat şi
30 decembrie
SSC
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)
DGL

mecanism preferenţial de prestare a unor servicii de stare civilă pentru remis spre examinare
cetăţenii Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare (cu privire la
înregistrarea faptelor de stare civilă produse în străinătate, transcrierea
actelor de stare civilă ş.a.)
(pct.1.3)
10.2.Promovarea proiectului de act normativ privind instituirea 1.Proiect de act normativ remis spre
30 decembrie
SSC
scutirilor la unele servicii de stare civilă în scopul documentării cu acte examinare
DGL
de identitate pentru studenţi, cetăţeni ai Republici Moldova, reântorşi
de la studii din străinătate
(pct.1.4)
 OBIECTIV GENERAL NR.11: REALIZAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PE ANII 2014-2016 CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI NAŢIONALE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE PE ANII 2011-2016
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea cooperării interinstuţionale şi internaţionale
2. Dezvoltarea şi modernizarea capacităţii manageriale, precum şi consolidarea capacităţii instituţionale a angajaţilor în domeniu
3. Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a uniunii europene
4. Combaterea infracţiunilor din sfera criminalităţii organizate
Obiectiv nr.1: Dezvoltarea cooperării interinstuţionale şi internaţionale
1.1.Eficientizarea activităţii grupului de lucru creat prin decizia 1.Numărul de recomandări elaborate şi
Permanent
DGL
Consiliului naţional de coordonare a activităţii de prevenire şi implementate
combatere a criminalităţii organizate din 20 august 2013 pentru
monitorizarea aplicării legislaţiei din domeniul prevenirii şi combaterii
criminalităţii organizate, cercetarea formelor de manifestare şi
tendinţelor criminalităţii organizate, elaborarea soluţiilor privind
controlul asupra acestui fenomen
(pct.6.1)
Obiectiv nr.2: Dezvoltarea şi modernizarea capacităţii manageriale, precum şi consolidarea capacităţii instituţionale a angajaţilor în domeniu
2.1.Organizarea în cadrul instituţiilor de resort a orelor de pregătire 1.Numărul de persoane care au absolvit
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Permanent

DIP

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

profesională în domeniul combaterii criminalităţii organizate
cu succes cursurile
2.Numărul de cursuri organizate
(pct.8.1)
2.2.Implementarea bunelor practici internaţionale în domeniul 1.Bune practici implementate
prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate în conformitate cu 2.Numărul de acţiuni comune realizate
concepţia aprobată
(Realizarea programelor de traininguri, detaşări, mecanisme comune de
revizuire, în cooperare cu partenerii internaţionali)
(pct.11)
Obiectiv nr.3: Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a uniunii europene
3.1.Consolidarea cadrului normativ în scopul prevenirii şi combaterii 1. Expertiza juridică a proiectului de act
diferitelor forme ale criminalităţii organizate şi racordarea acestuia la normativ efectuată la solicitare
standardele europene şi internaţionale
(pct.12)
Obiectiv nr.4: Combaterea infracţiunilor din sfera criminalităţii organizate

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

30 decembrie

DIP

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

DGL

4.1.Modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova 1. Expertiza juridică a proiectului de act Conform termenului
DGL
nr.985-XV din 18 aprilie 2002 în vederea concretizării categoriilor de normativ efectuată la solicitare
stabilit de lege sau în
infracţiuni atribuite la furturi şi răpiri a mijloacelor de transport
termenul solicitat
(16.1)
4.2.Ajustarea cadrului legal la legislaţia internaţională privind 1. Expertiza juridică a proiectului de act Conform termenului
DGL
combaterea activităţii prejudiciabile a persoanelor cu funcţii de normativ efectuată la solicitare
stabilit de lege sau în
răspundere, a persoanelor publice, precum şi cu funcţii de demnitate
termenul solicitat
publică, desfăşurată în interesele unor grupuri sau organizaţii criminale
(pct.18)
 OBIECTIV GENERAL NR.12 : REALIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
A SOCIETĂȚII CIVILE PENTRU PERIOADA 2012-2015
Obiective specifice:
1. Consolidarea capacităţilor funcţionarilor de stat şi ale OSC de colaborare în procesul de elaborare şi monitorizare a implementării politicilor
publice
2. Promovarea transparenţei şi responsabilităţii societăţii civile
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Responsabil
(subdiviziune)
Obiectiv nr.1:Consolidarea capacităţilor funcţionarilor de stat şi ale OSC de colaborare în procesul de elaborare şi monitorizare a implementării
politicilor publice
1.1.Organizarea evenimentelor care să stimuleze participarea 1.Numărul de evenimente și numărul de 30 decembrie
CM
cetăţenilor la procesul decizional
persoane informate, distribuite pe sexe,
SPICMM
mediu rural/urban, vârstă
(acţiunea 1.2.2.2)
DAMEP
1.2.Actualizarea bazelor de date ale părţilor interesate în vederea 1.Accesibilitatea bazelor de date
Permanent
CM
asigurării accesibilităţii acestor informaţii (procesul decizional)
opiniile experţilor/ONG privind calitatea
CIJ
bazelor de date
(acţiunea 1.3.2.5)
Obiectiv nr.2:Promovarea transparenţei şi responsabilităţii societăţii civile
Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

2.1.Realizarea unui studiu privind starea societăţii civile în Republica 1.Studiu realizat
30 decembrie
DON
Moldova7
CM
(acţiunea 2.4.4.1)
 OBIECTIV GENERAL NR.13: IMPLEMENTAREA PLANULUI DE MĂSURI PE ANII 2004-2020 PENTRU REALIZAREA CONCEPȚIEI
REFORMĂRII SISTEMULUI PENITENCIAR
Obiective specifice:
1. Reformarea instituţiilor penitenciare
2. Perfecţionarea activităţii serviciului de pază, supraveghere, escortă şi securitate în locurile de detenţie
3. Îmbunătățirea condițiilor de detenție
4. Reorganizarea activității educative cu condamnații
5. Resurse umane şi pregătirea cadrelor
Obiectiv nr.1: Reformarea instituțiilor penitenciare
1.1.Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun.
Bălți
(măsura 7, alin.3-1, Capitolul II)

1.Construcția casei de arest, etapa I

7

30 decembrie

DIP

Studiul elaborat examinează aspecte ce ţin de participarea OSC (organizaţiile societăţii civile) la procesele decizionale, durabilitatea financiară a OSC, implicarea
OSC în activităţi de educaţie şi voluntariat.
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

1.2.Organizarea și desfășurarea, de comun cu Banca de Dezvoltare a 1.Concursul de achiziții pentru
31 martie
Consiliului Europei, a concursului de achiziții pentru contractarea contractarea Companiei de asistență
Companiei de asistență tehnică
tehnică desfășurat
(măsura 7, alin.1, Capitolul II)
1.3.Organizarea și desfășurare, cu suportul Companiei de asistență 1.Concursul de achiziții pentru
31 martie
tehnică, a concursului de achiziții pentru Campania de proiectare a Campania de proiectare a noului
noului penitenciar
penitenciar desfășurat
(măsura 7, alin.1, Capitolul II)
Obiectiv nr.2: Perfecţionarea activităţii serviciului de pază, supraveghere, escortă şi securitate în locurile de detenţie
2.1.Asigurarea reacţionării operative a efectivului pentru curmarea
tentativelor de evadare şi altor fapte ilicite
(măsura 8, Capitolul III)
2.2.Asigurarea securităţii colaboratorilor sistemului penitenciar prin
dotarea acestora cu dispozitive pentru depistarea armelor, explozivelor,
drogurilor, telefoanelor mobile şi altor aparate radioelectronice
(măsura 9-10, Capitolul III)
2.3.Reutilarea obiectivelor păzite în scopul asigurării reacţionării
operative a efectivului pentru curmarea tentativelor de evadare şi altor
fapte ilicite
(măsura 12, Capitolul III)
Obiectiv nr.3: Îmbunătățirea condițiilor de detenție

Responsabil
(subdiviziune)
DIP

DIP

1.Încăperile unităților de gardă dotate
regulamentar

Pe parcursul anului

DIP

1.Cantitatea echipamentului procurat
2.Numărul subdiviziunilor dotate

Pe parcursul anului

DIP

1.Echipament achiziţionat, montat şi dat
în exploatare
2.Numărul subdiviziunilor dotate

Pe parcursul anului

DIP

3.1.Modernizarea sistemelor de încălzire, iluminare, alimentare cu apă 1.Cazangeria pe gaze naturale şi reţele
şi canalizare şi alte lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie
termice construită
(măsura 20, Capitolul IV)
3.2.Asigurarea cu unităţi de transport special pentru necesităţile de 1.Numărul de unităţi auto speciale
serviciu
achiziţionate
(măsura 21, Capitolul IV)
Obiectiv nr.4: Reorganizarea activității educative cu condamnații

Pe parcursul anului

DIP

Pe parcursul anului

DIP

4.1.Asigurarea bibliotecilor instituțiilor penitenciare cu literatură 1.Numărul de publicaţii transmise
juridică, artistică și religioasă, pentru ridicarea nivelului de cunoștințe bibliotecilor penitenciare

Pe parcursul anului

DIP
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

juridice și dezvoltarea intelectuală și cultural-artistică s deținuților, 2.Numărul cititorilor permanenţi
inclusiv asigurarea cu ediții periodice
3.Numărul de cărți cu care a fost
completată biblioteca
(măsura 27, Capitolul VI)
4.Edițiile la care a fost abonată
biblioteca
4.2.Implementarea programelor educative, psihosociale şi sportive 1.Numărul de programe implementate
Pe parcursul anului
DIP
pentru diferite categorii de condamnaţi
2.Numărul de condamnaţi implicaţi în
programe
(măsura 28, Capitolul VI)
4.3.Dezvoltarea penitenciarelor şi dotarea tehnico-materială pentru 1.Penitenciare dotate
30 decembrie
DIP
desfăşurarea activităţilor socio-educative cu deţinuţii
(măsura 29, Capitolul VI)
Obiectiv nr.5: Resurse umane şi pregătirea cadrelor
5.1.Promovarea metodei pregătirii iniţiale şi perfecţionării obligatorii a 1.Planul anual de formare profesională Anual
DIP
personalului sistemului penitenciar în Centrul instructiv al DIP
elaborat
2.Sporirea nivelului de pregătire
(măsura 38, Capitolul VIII)
profesională a efectivului
3.Numărul de colaboratori participaţi la
cursuri
5.2.Asigurarea continuităţii relaţiilor de colaborare în domeniul 1. Numărul de seminare, conferinţe,
Pe parcursul anului
DIP
pregătirii cadrelor pentru sistemul penitenciar în instituţiile de ateliere, mese rotunde realizate
învăţămînt ale altor ţări
(măsura 36, Capitolul VIII)
5.3.Îmbunătăţirea condiţiilor de studii pentru personal
1. Condiții de studii pentru personal
30 decembrie
DIP
îmbunătățite
(măsura 37, Capitolul VIII)
5.4.Perfectarea şi semnarea acordurilor bilaterale privind pregătirea 1. Acorduri de colaborare semnate
Trimestrial
DIP
cadrelor pentru sistemul penitenciar în instituţiile de învăţămînt 2. Numărul colaboratorilor instruiți
specializate ale altor ţări
(măsura 40, Capitolul VIII)
OBIECTIV GENERAL NR.14: IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PENTRU REORGANIZAREA SERVICIILOR MEDICALE
DIN PENITENCIARE PE ANII 2015-2016
Obiective specifice:
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Acțiuni
1.
2.
3.
4.

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Îmbunătățirea managementului serviciilor de sănătate în sistemul penitenciar
Îmbunătățirea finanțării serviciilor de sănătate prestate persoanelor deținute în penitenciare
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale prestate persoanelor deținute în penitenciare
Generarea resurselor, asigurarea și consolidarea independenței și eticii profesionale a lucrătorilor medicali din penitenciare

Obiectiv nr.1: Îmbunătățirea managementului serviciilor de sănătate în sistemul penitenciar
1.1.Elaborarea cadrului normativ cu privire la instituirea unităţii de 1.Grup de lucru instituit
dirijare a serviciilor de sănătate acordate persoanelor deţinute în 2.Atribuţii şi competenţe elaborate şi
penitenciare
aprobate
3.Organigrama elaborată şi aprobată
(pct.1)
4.Unitate de dirijare a serviciilor de
sănătate acordate persoanelor deţinute în
penitenciare instituită
1.2.Elaborarea şi aprobarea regulamentului de funcţionare a unităţii de 1.Regulament elaborat şi aprobat
dirijare a serviciilor de sănătate acordate persoanelor deţinute în
penitenciare
(pct.2)
1.3.Identificarea sediului administrativ și amplasarea unităţii de dirijare 1.Sediu identificat și alocat
a serviciilor de sănătate acordate persoanelor deţinute în penitenciare
(pct.3)
1.4.Fortificarea capacităţii unităţii de dirijare a serviciilor de sănătate 1.Modele de raportare a indicatorilor
acordate persoanelor deţinute în penitenciare în procesul de elaborate (ex. morbiditate, mortalitate,
monitorizare şi evaluare a asistenţei medicale din cadrul sistemului stil de viaţă, socio-demografici,
penitenciar
finanţare, servicii de sănătate etc.)
(pct.4)
1.5.Fortificarea capacităţilor unităţii de dirijare a serviciilor de sănătate 1.Ponderea persoanelor instruite
acordate persoanelor deţinute în penitenciare în procesul de elaborare a
actelor normative în domeniul asistenţei medicale acordate persoanelor
din cadrul instituţiilor penitenciare
(pct.5)
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31 martie

DIP

31 martie

DIP

31 martie; 15 iulie

DIP

31 martie

DIP

30 decembrie

DIP

Acțiuni
1.6.Elaborarea nomenclatorului instituţiilor/ serviciilor medico-sanitare
din cadrul sistemului penitenciar
(pct.6)
1.7.Elaborarea listei serviciilor de sănătate acordate persoanelor
deţinute în penitenciare de către instituţiile/serviciile din sistemul
penitenciar şi instituţiile medico-sanitare publice
(pct.7)
1.8.Elaborarea mecanismului de colaborare dintre unitatea de dirijare a
serviciilor de sănătate acordate persoanelor deţinute în penitenciare şi în
instituţiile medico-sanitare publice, delimitarea responsabilităţilor
(pct.8)
1.9.Elaborarea mecanismului de interacţiune dintre lucrătorii medicali
şi serviciile interne ale instituţiilor penitenciare
(pct.9)
1.10.Stabilirea şi menţinerea unui dialog permanent cu partenerii din
cadrul organizaţiilor neguvernamentale
(pct.10)

1.Nomenclator elaborat și aprobat

31 martie

Responsabil
(subdiviziune)
DIP

1.Lista serviciilor elaborată

31 martie

DIP

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

1.Act normativ interinstituţional privind 30 octombrie
reglementarea procedurii de acordare a
asistenţei medicale deţinuţilor elaborat

DIP

1.Studiu efectuat
15 iulie;
2.Ordin privind reglementarea şi
30 octombrie
delimitarea competenţelor elaborat
1.Numărul de parteneri sociali implicaţi 30 decembrie
în procesul decizional
2.Numărul de decizii în care au fost
implicaţi partenerii sociali
3.Numărul de decizii în care nu au fost
implicaţi partenerii sociali
Obiectiv nr.2: Îmbunătățirea finanțării serviciilor de sănătate prestate persoanelor deținute în penitenciare

DIP

2.1.Identificarea şi majorarea surselor financiare pentru asistenţa
medicală prestată deţinuţilor, inclusiv pentru realizarea programelor
naţionale (de combatere a tuberculozei, de prevenire şi control al
HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală, promovarea modului
sănătos de viaţă etc.)
(pct.12)

1.Surse financiare, inclusiv din fondurile 15 iulie
de asigurări obligatorii de asistenţă
medicală pentru persoanele asigurate din
rîndul deţinuţilor identificate
2.Surse financiare pentru serviciile de
sănătate prestate deţinuţilor aprobate
3.Conturi şi linii bugetare separate
instituite
2.2.Identificarea şi planificarea surselor financiare destinate profilaxiei 1.Surse de finanţare (ale Ministerului
30 octombrie
şi promovării sănătăţii în rîndul deţinuţilor
Justiţiei şi surse externe) pentru fiecare
intervenţie identificate
(pct.14)
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DIP

DIP

DIP

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

2.3.Reformarea mecanismelor de finanţare a serviciilor medicale
spitaliceşti din cadrul sistemului penitenciar
(pct.15)

1.Costuri spitaliceşti calculate/ estimate 30 decembrie
2.Mecanisme noi de finanţare pentru
serviciile de sănătate paliative etc.
elaborate şi implementate
2.4.Dezvoltarea mecanismului de evaluare şi monitorizare a eficienţei 1.Conturi-satelit în sănătate
30 octombrie
utilizării resurselor financiare
implementate
2.Cadrul normativ modificat/completat
(pct.16)
Obiectiv nr.3: Îmbunătățirea calității serviciilor medicale prestate persoanelor deținute în penitenciare

Responsabil
(subdiviziune)
DIP

DIP

3.1.Fortificarea nivelului de implementare a standardelor medicale de 1.Standarde medicale de diagnostic şi
31 martie; 15 iulie
DIP
diagnostic şi tratament în cadrul sistemului penitenciar
tratament implementate
(pct.17)
3.2.Elaborarea protocoalelor clinice instituţionale în baza protocoalelor 1.Numărul de protocoale elaborate
15 iulie
DIP
clinice naţionale
3.3.Elaborarea şi ajustarea actelor normative pentru acreditarea 1.Cadru normativ ajustat
30 decembrie
DIP
instituţiilor/serviciilor de sănătate din cadrul sistemului penitenciar la
standardele de evaluare şi acreditare
(pct.19)
3.4.Implementarea programelor naţionale de sănătate persoanelor 1.Numărul de măsuri întreprinse
30 decembrie
DIP
deţinute în penitenciare (de combatere a tuberculozei, de prevenire şi
control al HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală,
promovarea modului sănătos de viaţă etc.)
(pct.21)
3.5.Implementarea programelor de reducere a riscurilor (schimbul de 1.Programe implementate
30 decembrie
DIP
seringi, farmacoterapia cu metadonă etc.)
(pct.22)
Obiectiv nr.4: Generarea resurselor, asigurarea și consolidarea independenței și eticii profesionale a lucrătorilor medicali din penitenciare
4.1.Evaluarea necesităţilor şi planificarea resurselor umane în sistemul
de sănătate din instituţiile penitenciare
(pct.23)
4.2.Elaborarea normativelor de personal a unităţii de dirijare a
serviciilor de sănătate acordate persoanelor deţinute în penitenciare şi

1.Studiu efectuat
1.Raport privind necesarul de resurse
umane în sistemul de sănătate elaborat
1.Proiect de ordin elaborat și aprobat
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31 martie

DIP

31 martie

DIP

Acțiuni
serviciilor medicale subordonate, asigurând un raport de 1:5 între
funcţiile de conducere şi cele de execuţie
(pct.24)
4.3.Elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la
modificarea numărului efectivului-limită al sistemului penitenciar
(pct.25)
4.4.Elaborarea fişelor de post pentru toate categoriile de personal,
inclusiv pentru cel auxiliar
(pct.26)
4.5.Crearea unui sistem de motivare şi stimulare în vederea asigurării
cu cadre medicale a unităţii de dirijare a serviciilor de sănătate acordate
persoanelor deţinute în penitenciare
(pct.27)

Indicatori de produs/rezultat

1.Proiect de hotărâre elaborat și remis
Guvernului spre aprobare

Termen de realizare

15 iulie

1.Fişe noi de post elaborate, aprobate şi 31 martie
implementate

1.Mecanismul de acordare a facilităţilor 30 octombrie
pentru tinerii specialişti încadraţi în
câmpul muncii în sistemul penitenciar
elaborat
2.Mecanismul de angajare prin concurs a
personalului de conducere, a medicilor şi
farmaciştilor din sistemul penitenciar de
sănătate elaborat
4.6.Asigurarea independenţei activităţii lucrătorilor medicali în 1.Regulament elaborat și aprobat
15 iulie
procesul decizional şi neimplicarea lor în activităţile cotidiene cu
caracter de regim şi supraveghere
(pct.28)
4.7.Instruirea profesională continuă a personalului din cadrul serviciilor 1.Plan de instruire elaborat şi aprobat
30 decembrie
medicale subordonate unităţii de dirijare a serviciilor de sănătate 1.Numărul persoanelor instruite
acordate persoanelor deţinute în penitenciare
(pct.29)
4.8.Evaluarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a serviciilor 1.Raportul de evaluare internă elaborat 15 iulie
medicale subordonate unităţii de dirijare a serviciilor de sănătate Numărul sediilor serviciilor medicale
acordate persoanelor deţinute în penitenciare
renovate
(pct.30)
4.9.Identificarea instituţiilor medico-sanitare publice în cadrul cărora 1.Instituţiile medico-sanitare publice 30 decembrie
vor fi înfiinţate saloane specializate pentru asistenţa medicală a spitaliceşti identificate
persoanelor deţinute
2.Costuri estimate
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Responsabil
(subdiviziune)

DIP

DIP

DIP

DIP

DIP

DIP

DIP

Acțiuni
(pct.32)

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

3.Mijloace financiare identificate

4.10.Asigurarea managementului raţional al medicamentelor şi a 1.Sistemul informaţional automatizat de 15 iulie
DIP
securităţii farmaceutice în sistemul penitenciar
evidenţă a circulaţiei medicamentelor
conform Nomenclatorului de stat al
(pct.34)
medicamentelor implementat
2.Mecanisme de asigurare a utilizării
raţionale a medicamentelor (prescriereaeliberarea medicamentelor conform
reţetelor) implementate
3.Raport de evaluare şi control asupra
evidenţei medicamentelor elaborat
 OBIECTIV GENERAL NR.15: REALIZAREA PREVEDERILOR STRATEGIEI NAŢIONALE ANTIDROG PE ANII 2011-2018
Obiective specifice:
1. Coordonarea activităților
2. Instruirea funcționarilor
3. Educarea și sensibilizarea publicului larg
Obiectiv nr.1: Coordonarea activităților
1.1.Elaborarea planurilor comune de acțiuni pentru instituțiile și 1.Număr de activități planificate și
organele abilitate cu atribuții de reducere a ofertei de droguri
realizate
(acțiunea 13.1)
1.2.Desfășurarea activităților speciale de investigație și cercetare pentru 1.Număr de persoane documentate
a nu permite pătrunderea substanțelor narcotice, psihotrope și a
precursorilor în instituțiile penitenciare
(acțiunea 13.2)
Obiectiv nr.2: Instruirea funcționarilor

30 decembrie

DIP

30 decembrie

DIP

2.1.Instruirea personalului din sistemul penitenciar în prevenirea 1.Numărul de acțiuni realizate
pătrunderii drogurilor în locurilede detenție, în baza unui acord de

30 decembrie

DIP
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

colaborare încheiat între DIP al MJ și Academia MAI „Ștefan cel
Mare”
(acțiunea 16.3)
Obiectiv nr.3: Educarea și sensibilizarea publicului larg
3.1.Organizarea și desfășurarea activităților de ordin educativ- 1.Număr de acțiuni implementate
30 decembrie
DIP
profilactic pentru deținuți consumatori de droguri
(acțiunea 19.2)
3.2.Mediatizarea, în cadrul campaniei antidrog, a problemei circuitului 1.Numărul de publicații în presă,
30 decembrie
DIP
ilicit de substanțe narcotice în instituțiile penitenciare și prevenirii conferințe, articole, prezentări de
pătrunderii acestora în locurile de detenție
activități în mass-media
(acțiunea 19.4)
OBIECTIV GENERAL NR.16: IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PRIVIND REALIZAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL DE
PROMOVARE A MODULUI SĂNĂTOS DE VIAŢĂ
Obiective specifice:
1. Mobilizarea socială a populaţiei
2. Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu
Obiectiv nr.1: Mobilizarea socială a populaţiei
1.1.Organizarea periodică în cadrul bibliotecilor, sălilor de lectură şi
expoziţii a concursurilor de desen, expoziţiilor de materiale ilustrative
etc., având ca subiect promovarea modului sănătos de viaţă şi educaţia
pentru sănătate a populaţiei
(pct.28, Capitolul V)
1.2.Instruirea colaboratorilor, în vederea însuşirii tehnicii de acordare a
primului ajutor medical
(pct.34, Capitolul V)
1.3.Instruirea cadrelor tehnico-inginereşti, funcţionarilor şi angajaţilor
cu condiţii nocive de muncă în cadrul cursurilor de educaţie pentru
sănătate

1.Numărul de expoziţii şi concursuri
organizate
2.Numărul de participanţi la concursuri

Pe parcursul anului

DIP

1.Şedinţe de instruire desfăşurate
2.Numărul de angajaţi instruiţi

Pe parcursul anului

DIP

1.Şedinţe de instruire desfăşurate
2.Numărul de angajaţi instruiţi

Pe parcursul anului

DIP
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

(pct.56, Capitolul V)
1.4.Crearea condiţiilor de practicare a culturii fizice, prin susţinerea 1.Condiţii de practicare a sportului
activităţilor sportive
create
(pct.59, Capitolul V)
1.5.Organizarea competiţiilor sportive la nivel de instituţii, în vederea 1.Competiţii sportive organizate
promovării educaţiei fizice şi sportului
2.Numărul de participanţi
(pct.60, Capitolul V)
Obiectiv nr.2: Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu

Pe parcursul anului

DIP

Pe parcursul anului

DIP

2.1.Stabilirea şi menţinerea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile 1.Relații de parteneriat stabilite
Pe parcursul anului
DIP
neguvernamentale din domeniu
(pct.79, Capitolul IX)
 OBIECTIV GENERAL NR.17: REALIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU PERIOADA 2013-2016 PRIVIND IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI CONSUMATORILOR 2013-2020
Obiectiv nr.1: Consolidarea capacităţilor instituţionale privind revendicarea drepturilor şi recuperarea prejudiciilor în sistemul judiciar şi
extrajudiciar
1.1.Modificarea legislaţiei procedurale civile în scopul optimizării 1.Proiect elaborat şi remis Guvernului
30 noiembrie
DGL
timpului pentru unele etape procedurale
spre examinare
DAJ
(acţiunea 4.1.2)
1.2.Stabilirea numărului de cazuri în instanţă ce ţin de apărarea 1. Numărul total de cauze examinate
20 februarie a anului
DAJ
drepturilor consumatorului şi recuperarea prejudiciului cauzat de
de gestiune imediat
produse şi servicii defectuoase
următor
(acțiunea 4.4.1)
 OBIECTIV GENERAL NR.18: PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ÎN ANII 2013-2015 A STRATEGIEI REFORMEI
CADRULUI DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR PENTRU ANII 2013-2020
Obiectivul specific:
1. Acţiuni în domeniul actelor permisive şi alte domenii de reglementare
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)
Serviciul eTransformare
CÎS
CIJ

1.1.Implementarea principiului ghişeului unic la eliberarea actelor 1.Număr de servicii oferite prin
30 decembrie
permisive, inclusiv: digitalizarea serviciilor publice prestate mediului platforma de ghişeu unic
de afaceri; punerea în aplicaţie a sistemului guvernamental de plăţi
electronice pentru serviciile publice; asigurarea interoperabilităţii între
sistemele informatice ale autorităţilor implicate în eliberarea actelor
permisive
(pct.61)
 OBIECTIV GENERAL NR.19: IMPLEMENTAREA ACŢIUNILOR DIN FOAIA DE PARCURS PENTRU AMELIORAREA
COMPETITIVITĂŢII RM
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea e-comerţului la cele mai înalte standarde de protecţie a datelor şi asigurarea încrederii în aceste servicii
2. Digitizarea tuturor serviciilor publice administrative care pot fi oferite în mod electronic
3. Oferirea serviciilor în baza unui singur document – actul de identitate
4. Asigurarea dreptului de contestare şi recurs a deciziilor vamale conform celor mai bune practice europene
Obiectiv nr.1: Dezvoltarea e-comerţului la cele mai înalte standarde de protecţie a datelor şi asigurarea încrederii în aceste servicii
1.1.Crearea cadrului normativ pentru utilizarea semnăturilor 1.Expertiza juridică a proiectului de act
Conform termenului
electronice, care asigură recunoaşterea lor juridică şi admisibilitatea ca normativ efectuată la solicitare
stabilit de lege sau în
probă în procedurile judiciare
termenul solicitat
(pct.1.2.1, pag.61)
Obiectiv nr.2: Digitizarea tuturor serviciilor publice administrative care pot fi oferite în mod electronic

DGL

2.1.Elaborarea programelor de digitizare în domeniul justiţiei
(pct.5.2.1, pag.68)

30 iunie

Serviciul eTransformare
CIJ

30 iunie

Serviciul eTransformare
CÎS

1.Program de digitizare a arhivei

Ministerului Justiţiei elaborat

Obiectiv nr.3: Oferirea serviciilor în baza unui singur document – actul de identitate
3.1.Analiza barierelor care împiedică oferirea serviciilor în baza unui
singur document - actul de identitate şi/sau semnătura electronică
(pct.5.3.1, pag.68)

1.Studiu elaborat
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

3.2.Elaborarea actelor normative de modificare a legislaţiei aferente 1.Expertiza juridică a proiectului de act
Conform termenului
pentru facilitarea prestării serviciilor în baza unui singur document - normativ efectuată la solicitare
stabilit de lege sau în
actul de identitate şi/sau semnătura electronică
termenul solicitat
(pct.5.3.2, pag.68)
Obiectiv nr.4: Asigurarea dreptului de contestare şi recurs a deciziilor vamale conform celor mai bune practice europene

Responsabil
(subdiviziune)
DGL
Serviciul eTransformare
CIJ

4.1.Lansarea procesului de publicare on-line a deciziilor judecătoreşti 1.Numărul de publicaţii on-line
30 decembrie
DAJ
de prima instanţă privind cauzele comerciale şi vamale şi a procedurilor
disciplinare aferente
(pct.7.1.2, pct.7.1.3, pag.76)
4.2.Fortificarea sistemului de responsabilitate personală a 1.Expertiza juridică a proiectului de act
Conform termenului
DGL
colaboratorilor vamali pentru deciziile luate în domeniul vamal
legislativ efectuată la solicitare
stabilit de lege sau în
termenul solicitat
(pct.7.1.4, pag.76)
 OBIECTIV GENERAL NR.20: REALIZAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA, ÎN PERIOADA 2013-2015, A
PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ASIGURARE A EGALITĂŢII DE GEN PE ANII 2010-2015
Obiective specifice:
1. Ocuparea forţei de muncă şi migraţia
2. Mecanismul instituţional naţional
Obiectiv nr.1: Ocuparea forţei de muncă şi migraţia
1.1.Elaborarea şi implementarea planurilor naţionale în baza 1.Rapoarte elaborate şi prezentate
recomandărilor înaintate Guvernului pe marginea rapoartelor periodice
la tratatele
internaţionale relevante, precum: Convenţia pentru
eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, Pactul
internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, Carta
Socială Europeană revizuită şi alte documente juridice internaţionale
la care Republica Moldova este parte
(pct.1.1.1)
1.2.Elaborarea Strategiei de ocupare a forţei de muncă pe anii 2016- 1.Expertiza juridică a proiectului de acte
2020, luând în considerare problematica de gen
legislative efectuată la solicitare
(pct.1.2.9)
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La solicitare

DRIIE

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

DGL

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Obiectiv nr.2: Mecanismul instituţional naţional
2.1.Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 198- 1. Expertiza juridică a proiectului de acte Conform termenului
DGL
XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, legislative efectuată la solicitare
stabilit de lege sau în DPSJ
în vederea includerii victimelor violenţei în familie ca un grup distinct
termenul solicitat
CNAJGS
cu drept de a beneficia necondiţionat de asistenţă juridică gratuită
garantată de stat
(pct.2.1.Anexa nr.4 la Hotărârea de Guvern nr.933 din 31
decembrie 2009 )
 OBIECTIV GENERAL NR.21: REALIZAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE
REFORMARE A SERVICIILOR PUBLICE PENTRU ANII 2014-2016
Obiective specifice:
1. Monitorizarea şi evaluarea implementării reformei serviciilor publice
2. Asigurarea evaluării coordonate şi sistematice a serviciilor publice
3. Digitizarea serviciilor publice în scopul reducerii la maximum a costurilor suportate de cetăţeni
Obiectiv nr.1: Monitorizarea şi evaluarea implementării reformei serviciilor publice
1.1.Monitorizarea planului operaţional de implementare a reformei
serviciilor publice
(pct.4.1)
1.2.Monitorizarea calităţii unor servicii publice concrete şi a gradului
de satisfacţie a beneficiarilor acestora
(pct.4.6)

1. Rapoarte anuale cu privire
la realizarea Programului
prezentate Cancelariei de Stat
1.Informaţiile privind calitatea
serviciilor generalizate şi incluse
în rapoartele anuale privind reforma
serviciilor publice

30 decembrie

30 decembrie

Serviciul eTransformare
CIJ
Serviciul eTransformare
CIJ

Obiectiv nr.2: Asigurarea evaluării coordonate şi sistematice a serviciilor publice
2.1.Elaborarea planurilor anuale privind evaluarea şi reingineria 1.Planul anual privind evaluarea şi
serviciilor publice
reingineria serviciilor publice elaborat,
coordonat şi publicat pe pagina web
(pct.5.1)
oficială a MJ
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29 mai

Serviciul eTransformare

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

2.2.Evaluarea serviciilor publice distincte şi elaborarea planurilor de 1.Planurile privind reingineria serviciilor 29 mai
reinginerie a acestora
publice distincte elaborate şi aprobate
(pct.5.2)
2.3.Elaborarea şi aprobarea regulamentelor administrative de prestare a 1.Regulament administrativ
30 decembrie
serviciilor publice, pentru serviciile publice pentru care au fost de prestare a serviciilor publice elaborat
elaborate planurile de reinginerie
şi aprobat
(pct.5.3)
Obiectiv nr.3: Digitizarea serviciilor publice în scopul reducerii la maximum a costurilor suportate de cetăţeni

Responsabil
(subdiviziune)
Serviciul eTransformare
Serviciul eTransformare

3.1.Implementarea cadrului de interoperabilitate pentru schimbul de
date aferente prestării serviciilor publice
(pct.6.2)

1.Schimbul de date în baza platformei
30 decembrie
Serviciul etehnologice guvernamentale
Transformare
de interoperabilitate între MJ şi
CIJ
autorităţile şi instituţiile publice selectate
– pilotat
3.2.Planificarea digitizării serviciilor publice
1.Lista serviciilor publice supuse
30 decembrie
Serviciul edigitizării inclusă în planurile
(pct.6.3)
Transformare
de acţiuni anuale pentru implementarea
CIJ
Programului strategic de modernizare
tehnologică a guvernării
(e-Transformare)
3.3.Asigurarea continuităţii digitizării fondului parţial de arhivă al 1.40% din fond de arhivă digitizat
Pe parcursul anului
SSC
registrelor de stare civilă (9 mln. acte de stare civilă)
 OBIECTIV GENERAL NR.22: REALIZAREA PLANULUI DE ACŢIUNI CU PRIVIRE LA APROBAREA PROGRAMULUI DE
DEZVOLTARE A CONTROLULUI FINANCIAR PUBLIC INTERN PENTRU ANII 2014-2017
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea în cadrul entităţilor publice (în special în cadrul organelor administraţiei publice locale) a sistemelor adecvate de control managerial
2. Consolidarea sistemului curent de evaluare, raportare a managementului financiar şi controlului, precum şi de emitere a declaraţiei privind
buna guvernare
3. Consolidarea eficacităţii activităţii de audit intern
4. Coordonarea proiectelor de acte normative şi raportarea activităţilor cu privire la controlul financiar public intern
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Responsabil
(subdiviziune)
Obiectiv nr.1: Dezvoltarea în cadrul entităţilor publice a sistemelor adecvate de control managerial, în baza următoarelor componente:
Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

activităţile de control:
1.1.Descrierea proceselor de bază din cadrul aparatului central MJ
(pct.1.18)
informaţia şi comunicarea:

1.Procese de bază descrise

Pe parcursul anului

DCAI

1.2.Evaluarea sistemelor curente de informare şi comunicare internă şi 1.Raport de audit intern elaborat
30 decembrie
DCAI
externă din cadrul aparatului central MJ
(pct.1.22)
Obiectiv nr.2:Consolidarea sistemului curent de evaluare, raportare a managementului financiar şi controlului, precum şi de emitere a
declaraţiei privind buna guvernare
2.1.Autoevaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi 1.Raport privind organizarea şi
Anual
DCAI
control, precum şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare
funcţionalitatea sistemului de
management financiar şi control elaborat
(pct.3.2)
2.Declaraţia privind buna guvernare,
elaborată şi publicată
Obiectiv nr.3:Consolidarea eficacităţii activităţii de audit intern
3.1.Elaborarea rapoartelor de audit intern conform prevederilor 1.Rapoarte de audit intern elaborate
continuu
DCAI
Standardelor naţionale de audit intern şi Normelor metodologice de conform prevederilor standardelor şi
audit intern în sectorul public
normelor metodologice de audit intern
(pct.6.8)
Obiectiv nr.4:Coordonarea proiectelor de acte normative şi raportarea activităţilor cu privire la controlul financiar public intern
4.1.Cooperarea şi coordonarea planurilor şi proiectelor de acte 1.Planuri de activitate anuale transmise
continuu
DCAI
normative cu Curtea de Conturi
Curţii de Conturi; proiecte de acte
normative coordonate
(pct.9.2)
 POLITICA DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (Ordinul Ministerului Justiției nr.3 din 06 ianuarie 2015)

Asigurarea realizării prevederilor Legii privind protecția 1.Elaborarea regulamentului intern
privind prelucrarea informațiilor ce
datelor cu caracter personal
conțin date cu caracter personal
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31 martie

DCJI
DGAG
DA

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat
2.Înregistrarea sistemului de evidență a
datelor cu caracter personal prelucrate la
Centrul pentru protecția datelor cu
caracter personal

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)
DPSJ
DON
DEFA
SS
SA

NOTĂ

SUBDIVIZIUNILE STRUCTURALE ȘI AUTORITĂȚILE ADMINISTRATIVE DIN SUBORDINEA MINISTERULUI VOR FI
RESPONSABILE DE IMPLEMENTAREA ÎN TERMENII STABILIȚI A ACȚIUNILOR PREVĂZUTE ÎN DOCUMENTELE DE
POLITICI
RAPOARTELE DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA DOCUMENTELOR DE POLITICI VOR FI PREZENTATE DE
CĂTRE SUBDIVIZIUNILE STRUCTURALE ȘI AUTORITĂȚILE ADMINISTRATIVE DIN SUBORDINEA MINISTERULUI
PĂRȚILOR INTERESATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CADRULUI NORMATIV SAU LA SOLICITARE
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II. DESFĂŞURAREA ACȚIUNILOR SUPLIMENTARE CADRULUI DE ACTIVITATE PREVĂZUT DE DOCUMENTELE DE POLITICI DE
CĂTRE SUBDIVIZIUNILE STRUCTURALE MINISTERULUI
Structura aparatului central al Ministerului Justiţiei (anexa nr.2 a Hotărârii de Guvern nr.736 din 03.10.2012 cu privire la organizarea și
funcționarea Ministerului Justiției):


Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie)



Direcţia generală legislaţie



Direcţia generală agent guvernamental



Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană



Direcţia cooperare juridică internaţională



Direcţia apostilă



Direcţia profesii şi servicii juridice



Direcţia organizaţii necomerciale



Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor



Direcţia economico-financiară şi administrativă



Direcţia control şi audit intern



Secţia resurse umane



Secţia secretariat (personal tehnic)



Serviciul protocol, informare şi comunicare cu mass-media



Serviciul e-TransformareServiciul arhivă
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

 CABINETUL MINISTRULUI
Obiective:
1. Conlucrarea cu societatea civilă și cu mass-media
2. Coordonarea procesului de audiență a cetățenilor
3. Gestionarea documentelor cu caracter secret
Obiectivul nr.1: Conlucrarea cu societatea civilă și cu mass-media
1.1.Întreţinera şi promovarea activităţilor prevăzute în Strategia de 1. Numărul platformelor pe rețelele de
reformare a sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 şi Planul de socializare
acțiuni al Strategiei
1.2.Organizarea şi participarea la evenimente de comunicare informală 1.Numărul evenimentelor neformale
privind activităţile prevăzute în SRSJ (offline)
(offline) organizate
Obiectivul nr.2: Coordonarea procesului de audiență a cetățenilor
2.1.Asigurarea respectării graficului de audienţă a cetăţenilor de către 1.Numărul persoanelor înregistrate la
conducerea ministerului
audienţă
2.2.Asigurarea organizării audienţelor cetăţenilor în teritoriu
1.Numărul audienţelor organizate

P e parcursul anului

2.3.Generalizarea solicitărilor cetăţenilor, întocmirea şi expedierea 1.Solicitări generalizate
notelor informative în adresa organelor solicitante
2.Note informative întocmite şi
expediate
Obiectivul nr.3: Gestionarea documentelor cu caracter secret

Permanent

3.1.Întocmirea şi actualizarea nomenclatorului informaţiei atribuite la
1. Nomenclator întocmit și actualizat
secretul de stat
3.2.Întocmirea şi actualizarea nomenclatorului persoanelor care au 1.Nomenclator întocmit şi actualizat
acces la secretul de stat
3.3.Controlul executării materialelor secrete
1.Control efectuat
3.4.Pregătirea, completarea arhivei materialelor secrete
1.Arhivă pregătită şi completată
 DIRECŢIA GENERALĂ LEGISLAŢIE

Permanent

Obiective:
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CM

Pe parcusrul anului

Lunar, conform
graficului
Permanent

Permanent
Permanent
Permanent

CM

CM

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

1. Analiza cadrului normativ și republicarea actelor normative
2. Asigurarea dezvoltării sistemului de stat al informației juridice
3. Ținerea evidenței legislației Republicii Moldova
4. Participarea la crearea cadrului normativ național
5. Înregistrarea actelor normative departamentale
6. Ținerea registrului actelor departamentale în stare de control
7. Revizuirea cadrului normativ intern de funcţionare a autorităţii şi subdiviziunii
8. Examinarea sesizărilor Curții Constituționale
9. Executarea actelor Curții Constituționale
10. Asigurarea activității reprezentantului Guvernului în Parlament și Curtea Constituțională
Obiectivul nr.1: Analiza cadrului normativ și republicarea actelor normative
1.1.Verificarea corespunderii textului actului legislativ în original cu 1.Acte normative verificate și redactate
varianta electronică și redactarea textului actului legislativ
1.2.Transmiterea actului legislativ verificat spre republicare în 1. Legea nr. 131 –XVI din 7 iunie 2007
Monitorul Oficial al Republicii Moldova:
transmisă spre republicare
- republicarea Legii nr. 131 –XVI din 7 iunie 2007 privind siguranța 2. Numărul actelor normative
traficului rutier;- republicarea altor acte normative, la necesitate
republicate, în coraport cu numărul
indicațiilor Guvernului sau a temeiurilor
legale conform cărora s-a dispus
republicarea
1.3.Verificarea și transmiterea actului legislativ către autoritățile care 1.Verificare și transmitere efectuate
solicită varianta finală a acestuia
Obiectivul nr.2: Asigurarea dezvoltării sistemului de stat al informației juridice
2.1.Înregistrarea actelor normative recepționate de minister pentru a fi 1. Numărul actelor normative luate la
luate la evidență
evidență, de acte recepționate de
Ministerul Justiției
2.2. Notarea în actul normativ a datelor privind publicarea în Monitorul 1.Numărul actelor normative în care s-a
Oficial al Republicii Moldova
efectuat notarea datelor cu privire la
Monitorul Oficial
2.3. Actualizarea textelor actelor legislative și normative (hotărâri de 1. Numărul actelor normative de
Guvern, decretele Președintelui RM) conform modificărilor, modificare, completare sau abrogării
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Permanent

DGL

La indicaţia
Guvernului sau în
temeiul prevederilor
legale

Permanent

Permanent

DGL

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

2. Numărul actelor normative
modificate, completate, abrogate prin
actele normative de modificare,
completare sau abrogare
3. Numărul actelor legislative și
normative textul cărora a fost actualizat,
raportat la numărul actelor legislative,
normative de modificare, completare,
abrogare
2.4.Revizuirea procedurii de efectuare a expertizei juridice în vederea 1.Hotărârea de Guvern nr.1104 din
optimizării şi eficinetizării acestuia
28.11.1997 revizuită
Obiectivul nr.3: Ținerea evidenței legislaţiei Republicii Moldova
3.1.Indicarea codului pe actul care urmează a fi luat la evidenţă 1.Numărul actelor normative cărora le-a
conform Clasificatorului general al legislaţiei
fost atribuit cod, comparativ cu numărul
actelor cărora trebuia să le fie acordate
un cod
3.2.Completarea fişelor de evidenţă cu datele despre actul normativ şi 1.Numărul actelor normative fișele
arhivarea acestora
cărora au fost completate, comparativ cu
numărul actelor fișele cărora trebuia să
fie completate
Obiectivul nr.4: Participarea la crearea cadrului normativ național
4.1.Elaborarea proiectelor de acte normative, la indicația Guvernului, la 1.Numărul proiectelor elaborate
solicitarea altor autorități publice, sau a societății civile
4.2.Asigurarea avizării actelor normative elaborate de către autorităţile 1.Numărul de avize întocmite,
publice, subdiviziunile Ministerului
comparativ cu numărul actelor
prezentate spre avizare
2. Numărul de avize întocmite cu
depășirea termenului
4.3.Efectuarea expertizei juridice la proiectele de acte normative 1. Numărul de expertize efectuate,
elaborate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi alte comparativ cu numărul actelor
autorităţi administrative
prezentate pentru expertiză juridică
2. Numărul de expertize juridice

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

completărilor şi abrogărilor
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30 iulie

Permanent

DGL

30 decembrie

DGL

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

efectuate cu depășirea termenului
4.4.Examinarea iniţiativelor legislative şi întocmirea în termenele 1. Numărul inițiativelor examinate,
stabilite a avizelor unice ale Guvernului şi a hotărârilor Guvernului de raportate la numărul inițiativelor
aprobare a acestora
recepționate de minister pentru
examinare
2. Numărul proiectelor examinate cu
depășirea termenului
4.5.Examinarea proiectelor de acte legislative, prezentate spre 1. Numărul proiectelor recepționate
contrasemnare
pentru contrasemnare, examinate cu
respectarea termenului
2. Numărul proiectelor recepționate
pentru contrasemnare, examinate peste
termen
Obiectivul nr.5: Înregistrarea actelor normative departamentale
5.1.Examinarea actelor normative departamentale prezentate spre
1. Numărul actelor normative
expertiză juridică și înregistrare
departamentale expertizate din totalul de
acte prezentate MJ
2. Numărul de acte normative
departamentale înregistrate din numărul
total de acte prezentate MJ
3. Numărul de scrisori de informare a
Guvernului despre înregistrarea actelor
normative departamentale, raportat la
numărul de acte departamentale
înregistrate
Obiectivul nr.6: Ţinerea registrului actelor departamentale în stare de control
6.1.Înscrierea datelor cu privire la înregistrarea actelor normative
departamentale în Registrul actelor normative departamentale

1.Înscrierile la Registrul actelor
normative departamentale, raportat la
numărul actelor normative
departamentale înregistrate
6.2.Actualizarea textelor actelor departamentale înregistrate conform 1.Numărul actelor normative
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Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

În termen de 3 zile de
la primirea spre
examinare

Permanent

DGL

Permanent

DGL

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

departamentale textul cărora a fot
actualizat, raportat la numărul actelor
departamentale de modificare,
completare, abrogare
Obiectivul nr.7: Revizuirea cadrului normativ intern de funcţionare a autorităţii şi subdiviziunii
7.1.Elaborarea unei instrucţiuni interne privind regulile de efectuare a 1.Instrucţiune aprobată
30 septembrie
expertizei juridice a proiectelor de acte normative şi cerinţele faţă de
raportul de expertiză, inclusiv elaborarea unui formular
Obiectivul nr.8: Examinarea sesizărilor Curţii Constituţionale
8.1.Elaborarea opiniei Ministerului Justiţiei şi a proiectului Opiniei 1.Opinii elaborate, raportate la totalitatea Permanent, în
Guvernului referitoare la sesizările la Curtea Constituţională
sesizărilor prezentate pentru examinare
termenele stabilite în
şi elaborare a opiniei
legislaţie
Obiectivul nr.9: Executarea actelor Curţii Constituţionale
9.1.Elaborarea de acte normative (de modificare sau acte noi) 1.Numărul de proiecte elaborate şi
Permanent, în
necesitatea cărora rezultă din hotărârile Curţii Constituţionale
promovate, raportate la totalitatea
termenele stabilite în
adreselor Curţii Constituţionale
legislaţie
9.2. Ținerea în stare de control a hotărârilor Curții Constituționale
1.Numărul hotărârilor Curții
Permanent
Constituționale luate la evidență,
raportat la numărul hotărârilor emise de
Curte
Obiectivul nr. 10: Asigurarea activității reprezentantului Guvernului în Parlament și Curtea Constituțională
10.1. Asigurarea și monitorizarea activității organizatorice și 1. Numărul de ședințe plenare ale
Permanent
informaționale necesare pentru asigurarea activității reprezentantului Parlamentului pentru care au fost
Guvernului în Parlament și Curtea Constituțională
pregătite materiale
2. Numărul de ședințe ale Curții
Constituționale pentru care au fost
pregătite materiale
3. Numărul de rapoarte prezentate Primministrului și Cancelariei de Stat cu
privire la procesul de executare a
hotărârilor Curții Constituționale

Responsabil
(subdiviziune)

modificărilor, completărilor şi abrogărilor aprobate
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DGL

DGL

DGL

DGL

DGL

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

 DIRECŢIA GENERALĂ AGENT GUVERNAMENTAL
Obiective:
1. Consolidarea capacităților instituției Agentului Guvernamental
2. Reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
3. Organizarea și monitorizarea procesului de executare a hotărârilor și deciziilor CEDO versus Republica Moldova
4. Reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale
Obiectivul nr.1: Consolidarea capacităților instituției Agentului Guvernamental
1.1.Publicarea informațiilor pe portalul guvernamental „date deschise”

1.Numărul informaţiilor remise şi
publicate
1.2.Participarea în Comisii, comitete privind implementarea Tratatelor 1.Numărul de participări, opinii, procese
și recomandărilor internaționale
verbale elaborate
1.3.Participarea în Comisii naționale, grupuri de lucru ministeriale
1.Numărul de participări, opinii, decizii
formulate, procese verbale elaborate
1.4.Perfecționarea continuă a colaboratorilor Direcției prin participarea 1.Numărul de colaboratori instruiți și
la cursuri de formare profesională internă și externă
tematici de instruire identificate
Obiectivul nr.2: Reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
2.1.Elaborarea observaţiilor Guvernului Republicii Moldova cu privire
la admisibilitatea şi fondul cererilor depuse împotriva Republicii
Moldova aflate pe rolul CEDO, precum şi elaborarea comentariilor
asupra pretenţiilor de satisfacţie echitabilă
2.2.Adresarea demersurilor autorităţilor, instituţiilor, organizaţiilor
necesare pentru formularea observaţiilor Guvernului Republicii
Moldova cu privire la admisibilotatea şi fondul cererilor depuse
împotriva Republicii Moldova aflate pe rolul CEDO, precum şi
elaborarea comentariilor asupra pretenţiilor de satisfacţie echitabilă
2.3.Elaborarea şi negocierea acordurilor de reglementare amiabilă

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

1.Numărul de observaţii elaborate şi Permanent
remise în termen
2.Numărul de comentarii ale Guvernului
elaborate
1.Numărul de demersuri adresate
Permanent

1.Numărul de acorduri de soluţionare
amiabilă şi/sau declaraţii unilaterale
2.4.Examinarea dispozițiilor în vederea executării documentelor de 1.Numărul răspunsurilor formulate
politici
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DGAG

Permanent
Permanent

DGAG

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

2.5.Examinarea demersurilor autorităților, organizațiilor, persoanelor 1.Numărul răspunsurilor formulate
Permanent
referitoare la adresarea la CEDO, Convenția europeană pentru apărarea
drepturilor și libertăților fundamentale, jurisprudența CEDO
2.6.Studierea evoluţiei jurisprudenţei CEDO
1.Numărul de sesizări ale autorităţilor
Permanent
privind aplicarea jurisprudenţei CEDO
2.Numărul de propuneri înaintate privind
modificarea legislaţiei la exigenţele
Convenţiei
3.Numărul de studii şi recomandările
formlate privind implementarea
Convenţiei şi jurisprudenţei CEDO
2.7.Organizarea evenimentelor în scopul prezentării şi diseminării 1.Evenimente organizate cu participarea
20 decembrie
studiilor şi recomandărilor formulate privind implementarea Convenţiei reprezentanţilor instituţiilor şi
europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi organizaţiilor relevante
jurisprudenţei CEDO
Obiectivul nr.3: Organizarea și monitorizarea procesului de executare a hotărârilor și deciziilor CEDO versus Republica Moldova
3.1.Supravegherea/monitorizarea executării hotărârilor şi deciziilor 1.Numărul de acţiuni întreprinse în
CEDO
vederea executării hotărârilor şi deciziilor
CEDO de către organele responsabile
3.2. Remiterea spre executare a hotărârilor şi deciziilor CEDO 1.Numărul de hotărâri şi decizii remise
Ministerului Finanţelor în vederea achitării sumelor stabilite de către
Curte sau în acorduri de reglentare amiabilă
3.3.Notificarea autorităţilor administraţiei publice şi instanţelor 1.Numărul de notificări întocmite
judecătoreşti despre pronunţarea hotărârilor CEDO versus Republica
Moldova în vederea prevenirii unor eventuale condamnări ale statului şi
în scopul sporirii gradului de responsabilitate a factorilor de decizie
3.4. Asigurarea traducerii hotărârilor şi deciziilor Curţii Europene a 1.Numărul de hotărâri şi decizii traduse
Drepturilor Omului pronunţate împotriva Republicii Moldova şi altor
state, relevante pentru statul nostru
3.5.Întocmirea planurilor de acţiuni şi/sau a rapoartelor de acţiuni 1.Numărul de planuri de acțiuni și/sau
privind executarea hotărârilor CEDO pronunţate împotriva Republicii rapoarte de acțiuni întocmite și prezentate
Moldova
Departamentului pentru executarea
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Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

DGAG

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Hotărârilor CEDO din cadrul
Comitetului de miniștri ai Consiliului
Europei
3.6. Organizarea unei mese rotunde în scopul familiarizării actorilor 1.Evenimente organizate cu participarea 30 noiembrie
relevanți cu noul mecanism de executare a hotărârilor CEDO; a reprezentanților instituțiilor relevante
(în dependență de
prevenirii unor eventuale condamnări ale statului, precum şi în scopul
adoptarea noii Legi
sporirii gradului de responsabilitate a factorilor de decizie cu genericul:
cu privire la Agentul
”Mecanisme naționale de executare a hotărârilor CEDO”
Guvernamental)
Obiectivul nr.4: Reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale
4.1.Monitorizarea procesului de reprezentare a intereselor statului în
instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi
internaţionale
4.2.Asigurarea reprezentării statului în instanţele judecătoreşti în
acţiunile de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la
judecare în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în
termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti, precum şi în acţiunile de
reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de
urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti
4.3.Generalizarea şi sistematizarea informaţiilor furnizate de autorităţi
despre litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, despre hotărârile
şi încheierile judecătoreşti, precum şi despre cererile prealabile adresate
autorităţilor privitoare la eventualele litigii în instanţele de judecată şi
instituţiile de arbitraj
4.4.Ţinerea Registrului cabinetelor/birourilor asociate de avocaţi
selectate de autorităţi pentru reprezentarea intereselor statului în
anumite categorii de cauze şi a Registrului ofertelor

1. Numărul de studii și analize efectuate
2. Note informative întocmite și
prezentate factorilor interesați
1. Numărul de cereri examinate
2. Numărul de apeluri și recursuri
întocmite

Trimestrial, până la
data de 15

1. Raport întocmit și prezentat ministrului
justiției

Permanent

1. Registru actualizat

Permanent

Permanent

 DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ
Obiective:
1. Expertizarea instrumentelor internaţionale la care Republica Moldova urmează să devină parte
2. Continuarea procesului de implementare a reformelor democratice în colaborare cu Consiliul Europei, OSCE şi Uniunea Europeană
- 78 -

DGAG

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Obiectivul nr.1:Expertizarea instrumentelor internaţionale la care Republica Moldova urmează să devină parte
1.1.Avizarea proiectelor de tratate internaţionale

1.Numărul de avize elaborate

2.2.Raportarea privind implementarea Planului Individual de Acţiuni al
Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO pentru anii 2014 –
2016 (Hotărârea Guvernului nr. 641 din 30 iulie 2014)
2.3.Asigurarea continuării valorificării oportunităților de aprofundare a
relațiilor de cooperare cu UE oferite de dimensiunile bilaterale și
multilaterale ale Parteneriatului Estic
2.4.Coordonarea procesului de remitere a proiectelor de legi spre
expertizare la CoE, precum şi a implementării în legislaţia naţională
supuse expertizei a recomandărilor date de experţii Consiliului Europei

1.Raport elaborat

Semestrial

1.Numărul de evenimente organizate
2.Numărul de acţiuni întreprinse

Permanent

1.Numărul de acţiuni întreprinse

Permanent

30 iunie;
DRIIE
30 decembrie
Obiectivul nr.2: Continuarea procesului de implementare a reformelor democratice în colaborare cu Consiliul Europei, OSCE şi Uniunea
Europeană
2.1.Raportarea privind nivelul de implementare a Planului național de 1.Raport elaborat
Trimestrial, până la
DRIIE
data de 10
acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE pentru
anii 2014-2016 (Hotărârea de Guvern nr. 808 din 07 octombrie 2014)

 DIRECŢIA COOPERARE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ
Obiectivul:
1. Stabilirea şi valorificarea relaţiilor internaţionale în domeniile de competenţă şi coordonarea procesului de acordare a asistenţei juridice
internaţionale
1.1. Asigurarea avizării proiectelor de instrumente internaționale, în 1. Numărul de avize elaborate
conformitate cu legislația Republicii Moldova
1.2.Reprezentarea DCJI în relaţiile cu alte structuri statale, cu autorităţi 1.Numărul de invitaţii parvenite la
ale administraţiei publice centrale, precum şi cu organizaţii şedinţele organizaţiilor internaţionale
internaţionale în domeniul de competenţă al Direcţiei, la necesitate
2.Numărul de participări la şedinţele
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15 iulie;
30 decembrie

DCJI

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

organizaţiilor internaţionale
3.Numărul de invitaţii parvenite la
şedinţele autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale
4.Numărul de participări la şedinţele
autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale
1.3.Asigurarea prezentării informaţiei privind legislaţia statelor străine 1.Numărul de solicitări parvenite
şi a legislaţiei Republicii Moldova, la necesitate
2.Numărul de solicitări executate
1.4.Coordonarea modalităţii de aplicare a instrumentelor internaţionale

1.Numărul de petiţii examinate

1.5.Reprezentarea intereselor MJ în instanţele de judecată, la 1.Numărul de participări la şedinţele de
examinarea cauzelor de transfer ale persoanelor condamnate, de judecată
extrădare şi de recunoaştere a sentinţelor străine
1.6. Reprezentarea intereselor MJ în instanţele de judecată, la 1.Numărul de şedinţe de judecată
examinarea cauzelor de recunoaştere şi executare a hotărârilor străine
 DIRECŢIA APOSTILA
Obiective:
1. Prestarea serviciilor publice de calitate
Obiectiv nr.1: Prestarea serviciilor publice de calitate
1.1.Primirea, examinarea cererilor şi eliberarea, în termenele stabilite, a
actelor oficiale supuse apostilării şi legalizării
1.2. Înregistrarea, în termenele stabilite, a actelor oficiale supuse
apostilării şi legalizării în fişierul electronic „Apostila”

1.Numărul cererilor primite şi examinate
în termen/ peste termen
1.Numărul actelor legalizate în termen/
peste termen

1.3. Examinarea, în termenele stabilite, a demersurilor organelor 1.Numărul de documente examinate
ierarhic superioare, altor autorităţi în domeniul său de competenţă;
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Permanent
Permanent

Permanent

DA

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

1.4. Examinarea petiţiilor cetăţenilor în domeniul său de competenţă;

1.Numărul petiţiilor examinate
2.Numărul adresărilor electronice
examinate

1.5. Sistematizarea şi actualizarea periodică a specimenelor de semnătură 1.Deţinerea a 90% din specimenele
a persoanei responsabile, a ştampilei cu blazon a organului competent şi semnăturilor persoanelor oficiale
a listei persoanelor responsabile pentru emiterea actelor oficiale de stat;
responsabile de eliberarea actelor supuse
apostilării
2.Numărul de demersuri înaintate
autorităţilor publice privind expedierea
specimenelor
1.6. Actualizarea informaţiei privind serviciile prestate de pe panourile 1.Numărul de modificări şi completări
informative ale Direcţiei Apostilă, pagina web a Ministerului Justiţiei şi 2.Informaţia actualizată în termen de 1 zi
a Portalului serviciilor publice
lucrătoare
1.7. Sistematizarea cererilor parvenite spre apostilare şi arhivarea 1.Numărul cererilor sistematizate și
acestora
arhivate în termen

Termen de realizare
Permanent

15 decembrie

Permanent

15 iulie; 15
decembrie

 DIRECŢIA PROFESII ŞI SERVICII JURIDICE
Obiective:
1. Reglementarea și organizarea activității notariale
2. Supravegherea și controlul activității notariale
3. Analiza statistică a actelor notariale
4. Ținerea Registrului de stat al notarilor
5. Monitorizarea respectării de către notari a prevederilor Legii cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
6. Supravegherea activității executorilor judecătorești
7. Ținerea Registrului executorilor judecătorești
8. Reglementarea şi organizarea activităţii de avocat
9. Reglementarea şi organizarea activităţii profesionale a mediatorilor
10. Ţinerea Registrului licenţelor pentru exercitarea profesie de avocat
11. Ţinerea Registrului cabinetelor şi birourilor asociate de avocaţi
12. Aprobarea Tabelului mediatorilor modificările acestuia
13. Reglementarea și organizarea activităţii traducătorilor şi/sau interpreţilor și administratorilor autorizaţi
- 81 -

Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Obiectivul nr.1: Reglementarea și organizarea activității notariale
1.Comisie creată în cazul organizării
unui concurs de suplinire a locurilor
vacante de notar
1.2.Organizarea desfăşurării concursului pentru admiterea în activitatea 1. Concurs desfăşurat
notarială
1.3.Organizarea şedinţelor Comisiei de licenţiere a activităţii notariale
1. Numărul şedinţelor organizate
2. Numărul avizelor consultative emise
3. Numărul ordinelor emise
1.4.Perfectarea licenţelor pentru activitatea notarială
1. Numărul licenţelor eliberate

La necesitate

1.5. Perfectarea legitimaţiilor notarilor publici

1. Numărul legitimaţiilor eliberate

La necesitate

1.6.Învestirea cu împuterniciri a notarilor

1.Numărul notarilor învestiţi

La necesitate

1.7.Elaborarea actelor cu caracter individual în privinţa notarilor

1.Numărul actelor cu caracter individual
elaborate
1. Numărul actelor normative
departamentale elaborate şi publicate
1.Numărul cererilor înregistrate despre
blanchetele procurate
2.Numărul cererilor înregistrate despre
blanchetele sustrase, deteriorate sau
distruse
1.Numărul registrelor înregistrate
2.Numărul notarilor care au solicitat
înregistrarea registrelor
3.Numărul altor persoane care
desfăşoară activitate notarială care au
solicitat înregistrarea registrelor
1.Numărul şedinţelor organizate
2. Numărul proceselor-verbale întocmite
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La necesitate

1.1. Crearea Comisiei pentru suplinirea locurilor vacante de notari

1.8. Elaborarea sau modificarea actelor normative departamentale în
privinţa notariatului
1.9. Evidenţa informaţiei despre blanchetele speciale de strictă evidenţă
pe care se întocmesc acte notariale procurate, precum şi despre
sustragerea, deteriorarea sau distrugerea acestora
1.10. Evidența registrelor utilizate de către persoanele care desfăşoară
activitate notarială

1.11. Asigurarea secretariatului Comisiei de selectare prin concurs a
membrilor Colegiului disciplinar şi a membrilor Comisiei pentru

La necesitate
La necesitate

La necesitate

La necesitate
Permanent

La necesitate

La necesitate

DPSJ

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

3. Numărul hotărârilor redactate
Materiale arhivate
Obiectivul nr.2: Supravegherea și controlul activității notariale

suplinirea locurilor vacante de notari

2.1. Elaborarea recomandărilor metodologice privind aplicarea 1.Numărul recomandărilor elaborate şi
uniformă a legislaţiei ce reglementează activitatea notarială de către prezentate Ministrului
toate persoanele care desfăşoară activitate notarială
2.2. Asigurarea secretariatului Colegiului disciplinar al notarilor
1.Numărul şedinţelor organizate
2.Numărul proceselor-verbale întocmite
3.Numărul hotărârilor redactate
2.3. Examinarea interpelărilor, adresărilor, sesizărilor repartizate şi 1.Numărul petiţiilor, interpelărilor,
executarea indicaţiilor, însărcinărilor repartizate, reieşind din sarcinile adresărilor, sesizărilor examinate
Secţiei în domeniul reglementării, organizării, coordonării şi 2.Numărul indicaţiilor, însărcinărilor
supravegherii activităţii notariale
îndeplinite
3.Numărul răspunsurilor întocmite
2.4. Înregistrarea noilor sedii a birourilor notarilor
1.Numărul comisiilor create pentru
verificarea corespunderii cerințelor de
amenajare a sediului biroului
2.Numărul birourilor notariale
înregistrate
2.5. Efectuarea controlului tematic al activității notariale în baza
1.Numărul controalelor efectuate
plângerilor cetățenilor
Obiectivul nr.3: Analiza statistică a actelor notariale

La necesitate

3.1.Generalizarea dărilor de seamă despre activitatea profesională a
notarilor
Obiectivul nr.4: Ținerea Registrului de stat al notarilor

1.Numărul dărilor de seamă generalizate

Până la 28 februarie;
Până la 30 august

DPSJ

4.1.Completarea şi actualizarea Registrului de stat al notarilor

1. Registru actualizat și completat

La necesitate

DPSJ

4.2. Eliberarea extraselor din Registrul de Stat al notarilor

1.Numărul extraselor întocmite

La necesitate

DPSJ

Permanent
Permanent

La necesitate

La necesitate

4.3. Actualizarea şi plasarea pe site-ul Ministerului Justiţiei a Listei 2.Lista plasată şi actualizată
Permanent
notarilor din Republica Moldova
Obiectivul nr.5: Monitorizarea respectării de către notari a prevederilor Legii cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

5.1.Colectarea şi examinarea rapoartelor privind informarea Centrului 1. Numărul rapoartelor examinate
Naţional Anticorupţie despre tranzacţiile care cad sub incidenţa legii
5.2.Efectuarea controalelor privind respectarea de către notari a 1. Numărul controalelor efectuate
prevederilor Legii cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului desfăşurate concomitent cu controlul activităţii notariale
Obiectivul nr.6: Supravegherea activității executorilor judecătorești
6.1.Efectuarea
judecătorești

controalelor

privind

activitatea

executorilor 1. Numărul de controale efectuate
2. Numărul de rapoarte prezentate

6.2.Analiza și prezentarea spre examinare a informațiilor privind 1. Numărul documentelor examinate
activitatea executorilor judecătorești despre derogările legislației în 2. Numărul notelor informative
domeniu
întocmite
6.3.Asigurarea secretariatului Colegiului disciplinar al executorilor 1. Numărul ședințelor organizate
judecătorești
2. Numărul proceselor verbale întocmite
3. Numărul dosarelor repartizate
4. Numărul dosarelor arhivate
6.4. Elaborarea actelor cu caracter individual cu privire la activitatea 1. Examinarea cererilor depuse (de
executorilor judecătorești
suspendare, reânvestire, încetare)
Obiectivul nr.7:Ținerea Registrului executorilor judecătorești

Termen de realizare
31 ianuarie; 31 iulie

Responsabil
(subdiviziune)
DPSJ

Iulie-noiembrie

30 ianuarie;
30 iunie;
30 decembrie
La necesitate
(în dependență de
solicitări)

DPSJ

Săptămânal
(la decizia membrilor
colegiului);
La necesitate (în
dependență de
numărul sesizărilor);
La momentul
parvenirii solicitărilor
La necesitate

7.1.Completarea şi actualizarea Registrului executorilor judecătorești

1. Registrul actualizat și completat

Permanent

7.2.Perfectarea extraselor din Registrul executorilor judecătorești

1. Numărul de extrase eliberate
2. Numărul modificărilor operate privind
datele executorilor judecătorești

La solicitare;
La necesitate

DPSJ

Obiectivul nr.8: Reglementarea şi organizarea activităţii de avocat
8.1. Întocmirea şi eliberarea licenţelor pentru exercitarea profesiei de

1.Numărul licenţelor eliberate
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Permanent

DPSJ

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

avocat
8.2. Înregistrarea formelor de organizare a activităţii de avocat

1.Numărul cabinetelor avocaţilorşi
birourilor asociate de avocaţi înregistrate

Obiectiv nr.9: Reglementarea şi organizarea activităţii de mediator
9.1. Elaborarea proiectelor de ordine cu privire la eliberarea atestatelor 1.Numărul ordinelor întocmite
pentru exercitarea profesiei de mediator
9.2. Perfectarea atestatelor pentru exercitarea profesiei de mediator
1.Numărul atestatelor eliberate
1.Numărul birourilor individuale şi
birourilor asociate înregistrate prin
ordinele ministrului justiţiei
Obiectiv nr.10:Ţinerea Registrului licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat

Permanent

Permanent

DPSJ

Permanent

9.3. Înregistrarea birourilor mediatorilor

Permanent

10.1. Completarea şi actualizarea Registrului licenţelor pentru 1.Registru completat şi actualizat
exercitarea profesiei de avocat
10.2. Actualizarea şi plasarea Listei avocaţilor care deţin licenţa pentru 1.Lista actualizată şi plasată
exercitarea profesiei de avocat pe pagina web a Ministerului Justiţiei
Obiectiv nr.11:Ţinerea Registrului cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi

Permanent

11.1. Completarea şi actualizarea Registrului cabinetelor avocaţilor şi
birourilor asociate de avocaţi
11.2. Actualizarea şi plasarea Extrasului din Registrul cabinetelor
avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi pe pagina web a MJ
11.3. Perfectarea extraselor din Registrul cabinetelor avocaţilor şi
birourilor asociate de avocaţi
11.4. Întocmirea dosarelor cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate
de avocaţi
Obiectiv nr.12: Aprobarea Tabelului mediatorilor

1.Registru completat şi actualizat

Permanent

1.Extras din Registrul actualizat şi plasat

Permanent

1.Numărul de extrase eliberate

Permanent

1.Numărul de dosare întocmite

Permanent

12.1. Asigurarea plasării Tabelului mediatorilor pe pagina web a MJ

1.Tabelul actualizat şi plasat

Permanent

DPSJ

Permanent

DPSJ

DPSJ

Obiectiv nr.13:Reglementarea și organizarea activităţii traducătorilor şi/sau interpreţilor și administratorilor autorizaţi
13.1. Organizarea și desfăşurarea examenului
traducătorilor și/sau interpreților autorizați

de

atestare

a 1.Sesiuni organizate
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Două sesiuni anuale
de primăvară și

DPSJ

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

toamnă
13.2.Organizarea şedinţelor Comisiei de atestare a traducătorilor și 1.Număr de ședințe organizate
interpreților autorizați
13.3.Perfectarea autorizațiilor pentru activitatea, încetarea sau 1.Numărul autorizațiilor perfectate
suspendare activității de traducător și/sau interpret autorizat

La necesitate
La solicitare

 DIRECŢIA ORGANIZAŢII NECOMERCIALE
Obiective:
1. Înregistrarea statutelor organizațiilor necomerciale
2. Efectuarea controlului organizațiilor necomerciale înregistrate
3. Asigurarea transparenţei activităţii subdiviziunii
Obiectivul nr.1: Înregistrarea statutelor organizațiilor necomerciale
1.1. Elaborarea proiectelor de decizii cu privire la înregistrarea/refuzul 1. Numărul proiectelor elaborate
înregistrării statutelor organizațiilor necomerciale
1.2. Înscrierea datelor cu privire la înregistrarea, reorganizarea și 1. Numărul dosarelor examinate
lichidarea organizațiilor necomerciale în Registrul de Stat al
organizațiilor necomerciale, precum și a datelor cu privire la
modificarea sediului, a denumirii și a conducătorului acestora
1.3. Perfectarea duplicatelor certificatelor de înregistrare
1. Numărul certificatelor perfectate

La expirarea
termenului legal
prevăzut pentru
examinare

DON

În termen de 10 zile
de la realizarea
acțiunii de control

DON

30 decembrie

DON

1.4.Perfectarea extraselor din Registrul de Stat al organizațiilor 1. Numărul extraselor perfectate
necomerciale
Obiectivul nr.2: Efectuarea controlului organizațiilor necomerciale înregistrate
2.1. Întocmirea proiectelor actelor de control al activității organizațiilor
necomerciale supuse procedurii de control

1. Numărul proiectelor actelor de control
întocmite

Obiectivul nr.3: Asigurarea transparenţei activităţii subdiviziunii

3.2. Plasarea raporturilor financiare ale partidelor politice şi altor 1.Raport financiar plasat
organizaţii social-politice
- 86 -

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

 DIRECŢIA ANALIZĂ, MONITORIZARE ŞI EVALUARE A POLITICILOR
Obiective:
1. Monitorizarea implementării documentelor de politici relevante activității Ministerului Justiției
2. Elaborarea documentelor de politici (strategii, programe, planuri)
3. Asigurarea implementării actelor legislative și normative
Obiectivul nr.1: Monitorizarea implementării documentelor de politici relevante activității Ministerului Justiției
1.1. Întocmirea Raportului privind gradul de implementare a Planului
de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014
1.2. Coordonarea și evaluarea semestrială a rapoartelor de monitorizare
sectoriale privind implementarea Strategiei de reformare a sectorului
justiției pentru anii 2011-2016
1.3. Analiza comparativă a nivelului de realizare a Strategiei de
reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016
1.4.Coordonarea procesului de implementare a politicilor anticorupție

1.Raport întocmit și remis Cancelariei de
Stat
1. Rapoarte examinate
2. Recomandări formulate

15 ianuarie

1.Analiză efectuată
2.Recomandări formulate
1. Rapoarte elaborate

15 iulie (semestrial);
15 decembrie ( anual)
Semestrial, până la
data de 15 a lunii ce
urmează
30 decembrie

1.5.Întocmirea Raportului anual privind gradul de implementare a 1. Raport anual întocmit și publicat pe
Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2015
pagina web oficială a ministerului
1.6.Elaborarea Raportului privind executarea bugetelor pe programe 1. Raport final elaborat și remis
(forma 2 PR)
Ministerului Finanțelor
1.7.Elaborarea Raportului privind implementarea Strategiei sectoriale 1. Raport elaborat și remis Ministerului
de cheltuieli pe sectorul justiției
Finanțelor

DAMEP

15 iulie (semestrial);
15 decembrie ( anual)

Februarie;
Iulie
Conform termenului
indicat de Ministerul
Finanțelor

Obiectivul nr.2: Elaborarea documentelor de politici (concepții, strategii, programe, planuri)
2.1.Elaborarea și actualizarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pe 1. Strategie elaborată și actualizată
sectorul justiției
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Cu cel puțin 3 zile
lucrătoare înainte de
termenul de
prezentare indicat de

DAMEP

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Ministerul Finanțelor
2.2.Elaborarea propunerilor de buget pe programe pentru anul 2016
(forma 1 PR)

1. Propunerile de buget pe programe
elaborate și prezentate Ministerului
Finanțelor

2.3.Elaborarea Programului de dezvoltare strategică a Ministerului 1. Programul de dezvoltare strategică
Justiției pe anii 2015-2017
elaborat
2.4.Elaborarea Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 1. Plan elaborat și plasat pe pagina web
2015
oficială a Ministerului Justiției
Obiectivul nr.3: Asigurarea implementării actelor legislative și normative
3.1. Coordonarea procesului de monitorizare a implementării actelor 1. Proiectul raportului final elaborat
legislative și normative în conformitate cu prevederile Hotărârii de
Guvern nr.1181 din 22.12.2010

În conformitate cu
solicitarea
Ministerului
Finanțelor
Septembrie
01 martie

30 decembrie

DAMEP

 DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ
Obiective:
1. Asigurarea procesului de elaborare a bugetului în sectorul justiţiei
2. Asigurarea executării bugetului de stat aprobat pentru Ministerul Justiţiei pe anul 2015
Obiectivul nr.1: Asigurarea procesului de elaborare a bugetului în sectorul justiţiei
1.1.Elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli (CBTM 2016-2018)

1. Cadrul bugetar elaborat și actualizat

Conform termenului
de prezentare stabilit
de către Ministerul
Finanțelor

DEFA

Permanent

DEFA

1.2.Elaborarea proiectului bugetului Ministerului Justiției pentru anul 1. Proiect elaborat și prezentat
2015 și estimările pentru anii 2017-2018
Ministerului Finanțelor
1.3.Întocmirea planurilor de finanțare și a devizelor de cheltuieli ale 1. Planurile de finanțare întocmite și
Ministerului Justiției pe anul 2015 și 2016
prezentate Ministerului Finanțelor
Obiectivul nr.2: Asigurarea executării bugetului de stat aprobat pentru Ministerul Justiţiei pe anul 2014
2.1.Executarea devizelor de cheltuieli bugetare și a devizelor financiare 1.Devize de cheltuieli bugetare și
ale mijloacelor speciale aprobate pentru anul 2015
financiare executate
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

2.2.Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă privind executarea
bugetului ministerului pe anul 2015

1.Rapoarte întocmite

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

20 februarie;
04 august; 04
noiembrie

 DIRECŢIA CONTROL ŞI AUDIT INTERN
Obiective:
1.
Consolidarea eficacităţii activităţii de audit intern

2.
3.

Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul ministerului
Încurajarea denunţării corupţiei
Obiectivul nr.1: Consolidarea eficacităţii activităţii de audit intern

1.1.Efectuarea misiunilor de audit în cadrul aparatului central al 1.Raport de audit aprobat
Ministerului Justiției și în cadrul autorităților administrative din 2.Planul de acțiuni aprobat cu privire la
subordine.
implementarea recomandărilor de audit
1.2.Monitorizarea implementării recomandărilor în urma efectuării 1.Numărul de recomandări implementate
misiunii de audit
în urma efectuării misiunii de audit
Obiectivul nr.2: Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul ministerului

Trimestrial

2.1.Implementarea unui sistem eficient de gestiune a riscurilor şi de 1.Numărul riscurilor instituţionale
control intern în cadrul ministerului.
identificate, înregistrate în Registrul
riscurilor, aprobate, monitorizate și
raportate managerului entității în
contextul Standartelor Naționale de
Control Intern 10
Obiectivul nr.3: Încurajarea denunţării corupţiei

Anual

DCAI

3.1.Asigurarea funcţionării sistemului de linii telefonice anticorupţie

Permanent

DCAI

1.Existența registrului de evindență a
apelurilor la linia fierbinte anticorupție
2.Numărul de acte de corupţie, acte
conexe corupției, precum şi fapte de
comportament corupţional înregistrate și
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DCAI

Continuu

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

examinate.
 SECŢIA RESURSE UMANE
Obiective:
1. Asigurarea implementării cadrului normativ privind managementul funcției publice și al funcționarilor publici într-un mod eficient, uniform și
corect
2. Asigurarea elaborării și implementării Planului anual de dezvoltare profesională continuă a personalului ministerului
3. Asigurarea evidenței datelor și documentelor cu privire la personal în conformitate cu legislația în vigoare
4. Asigurarea respectării prevederilor legale privind declararea veniturilor şi proprietăţii şi intereselor personale
5. Asigurarea respectării prevederilor legale privind voluntariatul
Obiectivul nr.1: Asigurarea implementării cadrului normativ privind managementul funcției publice și al funcționarilor publici într-un mod
eficient, uniform și corect
1.1.Întocmirea tuturor materialelor necesare procesului de recrutare şi
selecţie a candidaţilor pentru funcţiile publice vacante, precum şi
organizarea optimă a probei scrise şi a interviului pentru toate
concursurile organizate în cadrul Ministerului
(Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2013 „Privind punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la
funcția publică și statutul funcționarului public”, anexa nr. 1)
1.2. Întocmirea tuturor materialelor necesare procesului de recrutare şi
selecţie a candidaţilor pentru funcţiile publice vacante din cadrul
autorităților administrative din subordine gestionate de către Secția
resurse umane, precum şi organizarea optimă a probei scrise şi a
interviului pentru toate concursurile organizate

1. Numărul anunţurilor publicate pe
paginile web www.cariere.gov.md și
www.justice.gov.md
2. Numărul funcţiilor publice vacante
scoase la concurs, raportat la numărul
total de funcţii publice vacante din
autoritate
3. Numărul concursurilor desfăşurate
4. Numărul concursurilor desfășurate
repetat pentru una şi aceeaşi funcţie
publică
5. Numărul persoanelor numite în
funcție prin concurs
1.3. Demararea şi coordonarea implementării procedurii de evaluare a 1. Notă informativă prezentată
performanţelor individuale în termenii stabiliţi
conducerii privind încălcarea termenului
de stabilire a obiectivelor
2. Rata funcţionarilor publici care dispun
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Pe parcursul anului

1. 16 februarie;
2. 24 februarie;
3.
14 decembrie
2015;

SRU

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

de obiective raportat la numărul total de
funcționari publici din cadrul autorității
3. Act administrativ privind desfășurarea
procedurii de evaluare elaborat în termen
4. Ședințe de informare organizate
pentru funcționarii publici care vor fi
supuși evaluării pentru prima dată
5. Număr de funcționari publici
informați în domeniul evaluării
performanțelor profesionale comparativ
cu numărul funcționarilor publici numiți
sau confirmați în funcție pe ul anului
1.4. Informarea conducerii ministerului și a conducătorilor autorităților 1. Note informative prezentate
administrative din subordine gestionate de către Secția resurse umane conducătorilor
despre rezultatele evaluării funcţionarilor publici
1.5. Analiza fișelor de evaluare, identificarea funcționarilor care au 1. Lista funcționarilor identificați corect
dreptul la avansarea în treapta de salarizare și elaborarea proiectului 2. Act administrativ elaborat în termen
actului administrativ
3. Lipsa cazurilor de completare sau
modificare a actului administrativ
privind avansarea în treapta de salarizare
1.6. Realizarea procedurii de evaluare pe parcursul perioadei evaluate
1. Număr de funcţionari publici pentru
care au fost stabilite obiectivele
individuale de activitate pe parcursul
anului, comparativ cu numărul total de
funcţionari publici confirmaţi în funcţie,
reîncadraţi în funcţie sau a căror
raporturi de serviciu au fost modificate
2. Număr de fincţionari publici evaluaţi
pe parcursul anului raportat la numărul
de funcţionari publici a căror raporturi
de serviciu au fost modificate sau
suspendate
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Termen de realizare
4. 15 decembrie – 20
ianuarie;
5. 15 decembrie – 20
ianuarie

01 martie

25 februarie;
01 martie

1. Martie-septembrie;
2. 01-15 decembrie

Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

1.7. Instruirea funcționarilor publici debutanți

1. Modul pentru funcționarii publici
1. 15 martie;
debutanți inclus în Planul de dezvoltare
profesională a funcționarilor publici
pentru anul 2015
2. Rata funcționarilor publici debutanți
Pe parcursul anului
ce dispun de plan de dezvoltare
profesională individuală
3. Numărul funcționarilor publici
debutanți instruiți în cadrul instruirilor
interne
1.8. Evaluarea funcționarilor publici debutanți conform prevederilor 1. Informații prezentate funcționarilor
cu 18 zile lucrătoare
legislației
publici debutanți
până la finalizarea
2. Documente privind evaluarea
perioadei de probă;
activității funcționarului public debutant
întocmite corect de către toți factorii
implicați
3. Rata funcționarilor publici debutanți
în ziua expirării
confirmați în funcție
perioadei de probă;
4. Proiecte de acte administrative
elaborate corect și în termen
5. Rata funcționarilor publici confirmați în termen de 10 zile
în funcție care au depus jurămîntul în
de la data confirmării
termenul prevăzut de legislație
în funcție
Obiectiv nr. 2: Asigurarea elaborării și implementării Planului anual de dezvoltare profesională continuă a personalului ministerului
2.1.Elaborarea Planului de dezvoltare profesională pentru anul 2015
2.2. Elaborarea proiectului caietului de sarcini şi altor documente
necesare pentru procurarea serviciilor de instruire
2.3. Organizarea și monitorizarea implementării Planului de instruire

1. Plan de dezvoltare elaborat și aprobat
2. Planul de dezvoltare profesională
publicat pe pagina web
1. Caiet de sarcini elaborat

15 martie

1. Numărul cursurilor de instruire internă
organizate din numărul cursurilor
planificate

februarie-decembrie;
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aprilie - septembrie

SRU

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat
2. Numărul persoanelor instruite
3. Note informative elaborate

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

semestrial până la
data de 15 a lunii ce
urmează
Pe parcursul anului

2.4. Informarea salariaților angajați pe ul anului în domeniul legislaţiei 1. Număr de salariați informați din
muncii, referitor la funcţia publică şi statutul funcţionarului public și a numărul total de persoane angajate
securității și sănătății în muncă
Obiectivul nr.3: Asigurarea evidenței datelor și documentelor cu privire la personal în conformitate cu legislația în vigoare
3.1. Elaborarea proiectelor de acte administrative cu privire la ocuparea,
modificarea/ suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă,
evaluarea personalului şi la alte proceduri de personal pentru angajaţii
din cadrul Ministerului și autorităților administrative din subordine
gestionate de către Secția resurse umane
3.2. Completarea rapoartelor privind evidenţa personalului din cadrul
Ministerului și autorităților administrative din subordine gestionate de
către Secția resurse umane
(Legea nr. 412-XV din 09.12.2014 cu privire la statistica oficială,
Ordinul MF nr. 49 din 01.04.2010 cu privire la aprobarea formularului
Raportului operativ lunar nr. 8 privind statele și efectivul de personal
din instituțiile publice din sectorul bugetar)

3.3. Completarea sistemului informațional automatizat „Registrul
funcțiilor publice și al funcționarilor publici”
(Hotărârea Guvernului nr. 106 din 11.02.2014 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului
informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al
funcționarilor publici”)

1. Numărul
actelor administrative Permanent
elaborate
2. Lipsa actelor administrative
modificate ca urmare a erorilor depistate
1. Numărul rapoartelor completate
2. Respectarea termenelor de prezentare

trimestrial (până la
data de 10 a lunii
următoare perioadei
raportoare);
lunar (până la data de
5 a lunii următoare
perioadei de
raportare);

1. Rata actelor administrative introduse
2. Rata obiectivelor individuale adăugate
în Registru
3. Rata concediilor adăugate în sistem
4. Generarea tabelelor de pontaj
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semestrial, până la
data stabilită de
Cancelaria de stat
Permanent

SRU

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Obiectivul nr.4: Respectarea prevederilor legale privind declararea veniturilor şi proprietăţii şi intereselor personale
4.1. Solicitarea prezentării declarațiilor cu privire la venituri şi 1. Numărul subiecților declarării, care au
proprietate şi intereselor personale
depus declarații anuale în termen
2. Numărul informațiilor expediate la
CNI cu privire la încălcarea termenelor
de depunere a declarațiilor
3. Numărul subiecților declarării care au
depus declarații pe ul anului ca urmare a
modificării sau încetării raporturilor de
serviciu
4. Numărul persoanelor informate despre
depunerea declarațiilor după expirarea
unui an de la încetarea activității din
numărul total de persoane cu care s-a
încetat raporturile de serviciu/muncă.
4.2. Expedierea declaraţiilor ale angajaţilor aparatului central şi 1. Numărul informaţiilor expediate în
autorităților administrative din subordine organului competent
adresa Comisiei Naționale de Integritate

31 martie;

SRU

01 aprilie;

Permanent

în termen de 20 zile
de la primirea
declaraţiilor

Obiectivul nr.5: Asigurarea respectării prevederilor legale privind voluntariatul
5.1. Elaborarea regulamentului intern privind activitatea voluntarilor

1. Regulament elaborat

30 iunie

5.2. Desemnarea coordonatorului de voluntari

2. Coordonator desemnat

5 iulie

5.3. Înregistrarea în calitate de instituție gazdă

3. Ministerul Justiției înregistrat în
calitate de instituție gazdă
4. Program de voluntariat elaborat

31 iulie

5.4. Elaborarea programului de voluntariat

 SECȚIA SECRETARIAT
Obiective:
1. Asigurarea modului de organizare a lucrului cu documentele
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01 septembrie

SRU

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

2. Monitorizarea respectării termenelor de examinare a petițiilor
Obiectiv nr.1:Asigurarea modului de organizare a lucrului cu documentele
1.1.Primirea, înregistrarea, evidența, păstrarea, expedierea și
distribuirea corespondenței
Efectuarea controlului examinării și executării în termen
documentelor autorităților publice

1.Numărul de documente
înregistrate/expediate conform Fișierului
a de înregistrare a corespondenței
2.Numărul documentelor înregistrate în
sistemul de management al
documentelor electronice (e Management)
1.2.Asigurarea sistematizării, păstrării și folosirii documentelor de 1.Nomenclator al dosarelor aprobat
arhivă
2. Inventare cu termen de păstrare
permanent/de lungă durată aprobate
3.Act de nimicire a documentelor (cu
termen de păstrare expirat) aprobat
Obiectiv nr.2: Monitorizarea respectării termenelor de examinare a petițiilor

Pe parcursul anului

2.1.Asigurarea înregistrării și examinării petițiilor

Permanent;

1. Numărul petiţiilor înregistrate
2. Numărul petiţiilor examinate cu
depăşirea termenului din numărul total
de petiții
3. Note informative despre mersul
examinării petițiilor elaborate

SS

Pe parcursul anului

31 martie

SS

Semestrial, până la
data de 15 a lunii
următoare
 SERVICIUL PROTOCOL, INFORMARE ŞI COMUNICARE CU MAS-MEDIA
Obiective:
1. Dezvoltarea

cadrului instituțional pentru gestionarea, coordonarea, monitorizarea și
a reformei sectorului
2. Promovarea unei imagini instituționale transparente și pozitive a Ministerului Justiției în societate
3. Dezvoltarea comunicării pe interiorul instituției și a capacităților de comunicare ale funcționarilor
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mecanismul

de

consultare

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

4. Promovarea rezultatelor Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016
Obiectivul nr.1: Dezvoltarea cadrului instituțional pentru gestionarea, coordonarea, monitorizarea și mecanismul de consultare

a reformei sectorului
1.1. Informarea publicului despre rezultatele obținute la capitolul 1.Comunicate de presă/materiale

integritatea actorilor din justiție (istorii de succes, interviu cu elaborate și distribuite presei
judecători-model)
1.2. Promovarea serviciilor electronice (e-apostila, e-dosar, e-stare 1.Numărul de articole publicate
civilă, e-registru etc.)
1.3. Informarea publicului despre reformele din sistemul penitenciar, 1.Numărul articolelor/comunicatelor
promovarea bunelor practici etc.
difuzate
1.4. Promovarea rezultatelor reformei în domeniul justiției juvenile 1.Numărul de materiale elaborate si
(camere de audiere a minorilor, penitenciarul Goian, programe distribuite
personalizate de instruire a minorilor în conflict cu legea, reintegrarea
socială etc.)
1.5. Informarea despre reforma insituției Ombudsmanului
1.Numărul de materiale distribuite

Permanent

SPICCM

Permanent
Permanent
Permanent

Permanent

Obiectiv nr.2: Promovarea unei imagini instituționale transparente și pozitive a Ministerului Justiției în societate
2.1. Elaborarea comunicatelor/materialelor de presă

1.Numărul de comunicate/materiale de
elaborate și plasate pe pagina web
oficială a ministerului și expediate
instituțiilor media
2.2. Organizarea evenimentelor publice (conferințe de presă, briefing- 1.Numărul de evenimente organizate
uri, club de presă etc.)
2.3. Organizarea de traininguri jurnaliștilor specializați pe justiție
1.Numărul de training-uri organizate și a
numărului de participanți prezenți
2.4. Mediatizarea evenimentelor de importanță publică organizate de
1.Numărul de evenimente mediatizate
către Ministerul Justiției
2.5. Armonizarea Strategiei de comunicare și relații publice a 1.Strategie racordată cu documentele de
Ministerului Justiției cu documentele de politici și ghidul de utilizare a politici și ghidul de utilizare a rețelelor
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Pe parcursul anului

Pe parcursul anului
Pe parcursul anului
Pe parcursul anului
30 decembrie

SPICCM

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

rețelelor de socializare

de socializare

2.6. Buletine informative lunare și trimestriale online

1.Numărul de buletine realizate

2.7. Emisiune radio săptămânală despre reforma justiției

1.Numărul de emisiuni difuzate

Lunar;
Trimestrial
Lunar

2.8. Crearea rubricii press-corner pe pagina MJ

1.Volumul informațiilor plasate

Permanent

Responsabil
(subdiviziune)

Obiectivul nr.3: Dezvoltarea comunicării pe interiorul instituției și a capacităților de comunicare ale funcționarilor
3.1. Instruirea periodică a personalului Ministerului Justiției și a 1.Numărul persoanelor instruite
Pe parcursul anului
autorităților administrative din subordine în domeniul comunicării
2.Numărul de ședințe, trening-uri, alte
instrumente de comunicare realizate
3.2. Stabilirea și menținerea unor relații de colaborare cu subdiviziunile 1.Numărul de ședințe comune organizate Pe parcursul anului
structurale/persoanele responsabile de comunicare din cadrul
autorităților administrative din subordinea ministerului
3.3. Elaborarea instrucțiunii cu privire la realizarea activităților de
1.Numărul de persoane instruite
30 decembrie
protocol în cadrul ministerului
2.Instrucțiune elaborată
Obiectiv nr.4: Promovarea rezultatelor Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016

SPICCM

4.1.Elaborarea Planului de comunicare publică pentru diseminarea 1. Plan elaborat şi remis spre aprobare
rezultatelor implementării SRSJ
4.2.Realizarea obiectivelor prevăzute în Planul de comunicare a 1.Rapoarte în baza Planului de
rezultatelor SRSJ
comunicare a rezultatelor SRSJ 20112016 elaborate
 SERVICIUL E - TRANSFORMARE

SPICCM

31 martie
30 decembrie

Obiectiv nr.1: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prin reinginerie şi digitizare
1.1. Elaborarea sistemului e-Executor – registrul unificat al 1. Sistem implementat
procedurilor de executare
2. Baza normativă modificată și adoptată
1.2.Aprobarea Programului strategic e-Justiţie
1.Program strategic e-Justiţie aprobat
(Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de

30 decembrie
30 iunie

dezvoltare a societății informaționale, Moldova digitală)
1.3. SIA Registrul persoanelor autorizate

1.Documentație tehnică elaborată
2. Registru creat și lansat în regim de
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30 decembrie

Serviciul eTransformare

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

pilotare
1.4. SIA e-Licențe în justiției

1.Documentație tehnică elaborată

30 decembrie

1.5.SIA e-Procura

30 decembrie

1.6.SIA Registrul Grevărilor

1. Baza normativă ajustată
2. Sistem lansat în regim de pilotare
1.Sistem implementat

1.7. SIA e-Servicii în Justiție

1.Documentație tehnică elaborată

30 decembrie

1.8.Integrarea e-serviciilor sectoriale cu portalul www.servicii.gov.md

1.Serviciile publice electronice integrate
cu portalul www.servicii.gov.md
1.9.Monitorizarea proiectelor de e-transformare spre realizare în cadrul 1. Monitorizare efectuată
aparatului central şi autorităţilor administrative din subordinea 2. Raport întocmit
Ministerului Justiţiei
1.10. Asigurarea publicării de către specialiştii în e - Transformare a 1.Numărul serviciilor pentru care listele
link-urilor spre alte pagini web/referinţe publice în cazurile în care sunt de documente necesare, formularele
necesare autorizaţii/certificate/extrase/copii emise de alte autorităţi standard şi formularele de depunere a
înainte sau ca o condiţie pentru obţinerea serviciului public solicitat
reclamaţiilor sînt disponibile online.
2. Numărul serviciilor pentru care
cererile pot fi descărcate sau completate
prin Internet.
1.11.Plasarea de către MJ a tuturor informaţiilor de interes public în 1.Informația din Catalogul datelor
format electronic pe portalul datelor deschise
deschise de pe pagina oficială a
ministerului www.justice.gov.md și de
pe portalul guvernamental
www.date.gov.md actualizată
1.12.Digitizarea arhivei notariale
1.Digitizarea arhivei în proporție de 30%
 SERVICIUL ARHIVĂ
Obiective:
1.Asigurarea gestionării eficiente a fondului de arhivă notarială
2.Asigurarea păstrării și ordonării fondului arhivistic în condițiile prevăzute de lege
3.Sporirea accesibilității şi operativității în îndeplinirea cererilor beneficiarilor
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29 mai
Semestrial
Permanent

Permanent

Trimestrial

30 decembrie

Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Obiectiv nr.1: Asigurarea gestionării eficiente a fondului de arhivă notarială
1.1.Efectuarea acțiunilor necesare privitor la transmiterea actelor și 1.Numărul actelor și registrelor
registrelor notariale pentru efectuarea expertizei sau pentru participarea transmise
în ședință judiciară, precum și restituirea acestora de autoritățile 1.Numărul actelor și registrelor restituite
solicitante după expirarea necesității
Obiectiv nr.2: Asigurarea păstrării și ordonării fondului arhivistic în condițiile prevăzute de lege
1.Proces-verbal de nimicire finisat și
aprobat de Arhiva Nașională
2.Numărul dosarelor verificate și
nimicite
2.2.Realizarea procesului de verificare a inventarelor interne pe BNS
1.Numărul dosarelor și inventarelor
nr. 7
verificate
Obiectiv nr.3: Asigurarea păstrării și ordonării fondului arhivistic în condițiile prevăzute de lege
2.1.Definitivarea procesului-verbal cu privire la selectarea actelor care
urmează a fi nimicite din arhiva Biroului Notarial de Stat nr. 2, al căror
termen de păstrare a expirat

3.1.Elaborarea proiectului de modificare a anexei nr. 1 a Hotărârii 1.Proiect definitivat și transmis spre
Guvernului nr. 241 din 06.03.2006 cu privire la aprobarea aprobare
Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată,
de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi tarifelor la
acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de
utilizare a mijloacelor speciale
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Pe parcursul anului

Pe parcursul anului

SA

SA

Pe parcursul anului

Pe parcursul anului

SA

III.DESFĂŞURAREA ACȚIUNILOR SUPLIMENTARE CADRULUI DE ACTIVITATE PREVĂZUT DE DOCUMENTELE DE POLITICI DE
CĂTRE AUTORITĂȚILE ADMINISTRATIVE DIN SUBORDINEA MINISTERULUI
Lista autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Justiţiei (anexa nr. 3 a Hotărârii de Guvern nr.736 din 03.10.2012 cu privire la
organizarea și funcționarea Ministerului Justiției):


Departamentul instituţiilor penitenciare



Oficiul central de probaţiune



Departamentul de administrare judecătorească



Serviciul stare civilă



Centrul de informaţii juridice



Centrul de armonizare a legislaţiei



Centrul naţional de expertize judiciare



Direcţia de justiţie a Găgăuziei

Camera Înregistrării de Stat (întreprindere monitorizată de Ministerul Justiţiei, anexa nr. 4 a Hotărârii de Guvern nr.736 din 03.10.2012 cu
privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției).
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

 DEPARTAMENTUL INSTITUȚIILOR PENITENCIARE
Obiective:
1. Desfășurarea măsurile organizaţionale
2. Întărirea regimului pazei, supravegherii şi consolidarea ordinii de drept
3. Organizarea activităţii serviciului special
4. Activităţile socio-educative, psihologice şi de asistenţă socială
5. Organizarea muncii, producerii, economiei, finanţelor, asigurării logistice şi atragerii investiţiilor
6. Activităţi de ocrotire a sănătăţii
7. Organizarea măsurilor de activitate cu personalul
8. Perfectarea cadrului normativ
Obiectiv nr.1: Desfășurarea măsurile organizaţionale
1.1.Organizarea ședinței de bilanț, privind activitatea sistemului 1.Rezultatele activităţii sistemului
penitenciar în anul 2014
penitenciar pentru perioada evaluată
2.Propuneri de redresare a situaţiei
înaintate
1.2.Organizarea seminarului instructiv-metodic cu responsabilii pentru 1.Numărul participanţilor la seminar
pregătirea profesională a efectivului sistemului penitenciar
2.Specificul problemelor abordate
1.3.Organizarea vizitelor de studiu, vizitelor de experţi, organizarea 1.Numărul de aplicaţii pentru finanţare
grupurilor de lucru cu implicarea specialiştilor prin intermediul şi evenimente organizate
programelor de asistenţă
1.4.Respectarea prevederilor cadrului legal privind examinarea 1.Rezultatele examinării petițiilor
cererilor adresate de deținuți și cetățeni
prezentate
1.5.Realizarea reportajelor video, subiectelor de ştiri şi emisiunilor 1.Reportaje video şi emisiuni
specializate în cadrul posturilor de televiziune naţionale, locale şi specializate realizate, inclusiv
internaţionale, acreditate în Republica Moldova
participarea la emisiuni TV
Obiectiv nr.2: Întărirea regimului pazei, supravegherii şi consolidarea ordinii de drept
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31 martie

31martie
Trimestrial

Permanent
Permanent

DIP

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

2.1.Contracararea pătrunderii obiectelor şi substanţelor interzise în 1.Cantitatea obiectelor/substanţelor
penitenciare
interzise depistate şi ridicate
2.2.Asigurarea securității personale în penitenciare
1.Securitatea personală asigurată

Permanent

2.3.Realizarea operaţiunilor speciale, în vederea identificării şi reţinerii
în flagrant a colaboratorilor implicaţi în comiterea actelor de corupţie
Obiectiv nr.3: Organizarea activităţii serviciului special

Permanent

1.Operaţiuni speciale realizate
1.Numărul actelor de corupţie depistate

3.1.Acordarea accesului la datele din SIA RPRAC ale autorităţilor 1.Numărul autorităţilor publice
administraţiei publice centrale care utilizează şi prelucrează astfel de conectate la SIA RPRAC
date
3.2.Convocarea şedinţelor instructiv-metodice cu personalul serviciilor 1.Numărul de convocări desfăşurate
speciale din penitenciare, în vederea stabilirii lacunelor din activitate
2.Numărul de persoane instruite
3.3.Ajustarea și implementarea bazei de date „Secretartiat” în cadrul 1.Baza de date ajustată și implementată
sistemului penitenciar
Obiectivul nr.4: Activităţile socio-educative, psihologice şi de asistenţă socială

Responsabil
(subdiviziune)
DIP

Permanent

Pe parcursul anului

DIP

Pe parcursul anului
Pe parcursul anului

4.1.Desfăşurarea Festivalului interpenitenciar „Evantai Cultural” – 1.Activitate realizată
30 decembrie
Ediţia a IV
4.2.Instruirea specialiştilor psihologi în domeniul diagnozei şi 1.Instruiri efectuate, numărul
30 decembrie
prognozei comportamentului deţinuţilor
participanţilor la instruiri
Obiectivul nr.5: Organizarea muncii, producerii, economiei, finanţelor, asigurării logistice şi atragerii investiţiilor

DIP

5.1.Elaborarea Planului de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări pentru 1. Plan elaborat şi aprobat
necesităţile sistemului penitenciar în anul 2015
5.2.Organizarea procedurilor de achiziţii publice
1.Contracte realizate

30 ianuarie

DIP

5.3.Evaluarea necesităţilor subdiviziunilor DIP, în scopul elaborării 1.Plan elaborat şi aprobat
Planului de măsuri pentru pregătirea sistemului penitenciar către
perioada toamnă-iarnă 2015-2016
5.4.Reconstrucția clădirilor Penitenciarului nr.3-Leova
1.Rapoarte cu privire la controalele
efectuate
5.5.Reparația capitală a clădirilor Penitenciarului nr.17-Rezina

Mai-iunie
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30 decembrie

30 decembrie
30 decembrie

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

5.6.Reconstrucția Penitenciarului nr.10-Goian

30 decembrie

5.7.Controlul stării tehnice a instalaţiilor inginereşti şi sistemelor de 1.Rapoarte cu privire la controalele
alimentare cu resurse energetice şi apă
efectuate
5.8.Elaborarea proiectelor de asistenţă pentru sistemul penitenciar
1.Rapoarte de evaluare prezentate
1.Numărul proiectelor elaborate
1.Numărul proiectelor finanţate
5.9.mplementarea și monitorizarea proiectelor finanțate de 1.Rapoarte de evaluare a proiectelor
EURASMUS
prezentate
2.Numărul de vizite și evenimente
organizate
5.10.Verificarea respectării procedurii de antrenare la muncă a 1.Determinarea gradului de respectare a
condamnaţilor, evidenţei timpului de muncă şi modului de compensare legislaţiei în vigoare
privilegiată din contul duratei pedepsei
5.11.Monitorizarea şi verificarea procesului de aplicare a legislaţiei 1.Determinarea gradului de respectare a
securităţii în timpul muncii
privind securitatea şi sănătatea în muncă
5.12.Intensificarea activităţii de producere în cadrul sistemului 1.Măsuri întreprinse de eficientizare a
penitenciar, prin deschiderea noilor sectoare de producere şi antrenarea activităţii ÎS
unui număr sporit de condamnaţi la muncă
Obiectivul nr.6: Activităţi de ocrotire a sănătăţii

30 decembrie
30 decembrie

30 decembrie

30 iunie

30 iunie
30 decembrie

6.1.Încheierea contractelor cu IMSP ale MS de acordare a asistenţei 1.Numărul de contracte încheieate
medicale specializate deţinţilor.
2.Suma contractelor
3.Servicii achiziţionate
6.2.Încheierea contractelor pentru achiziţionarea medicamentelor şi 1.Contracte încheiate, pentru
produselor parafarmaceutice strict necesare pentru acordarea asistenţei achiziţionarea medicamentelor şi
medicale deţinuţilor
produselor parafarmaceutice
6.3.Implementarea
tratamentului
substitutiv
persoanelor 1.Numărul de persoane incluse în
drogdependente aflate în detenţie, în scopul minimalizării tratament
comportamentului delincvent
2.Măsuri implementate

31 martie

6.4.Realizarea măsurilor Planului de acţiuni privind implementarea 1.Rezultatele implementării planului
Programului naţional de control al tuberculozei pentru anii 2011-2015
prezentate conform competenței

Pe parcursul anului
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Responsabil
(subdiviziune)

Semestrial (15
ianuarie; 15 iulie)
Permanent

DIP

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Obiectiv nr.7: Organizarea măsurilor de activitate cu personalul
7.1.Organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale în cadrul 1.Sporirea nivelului de pregătire
sistemului penitenciar pentru anul 2014 (HG nr.950 din 14.10.1997)
profesională
2.Numărul de colaboratori instruiţi.
7.2.Convocarea şedinţei cu serviciile juridice din subdiviziuni, privind 1.Şedinţa convocată
trasarea activităţilor de acordare a asistenţei juridice în penitenciare
7.3.Recrutarea, selectarea şi perfectarea dosarelor candidaţilor la studii 1.Instruirea tinerilor specialişti pentru
în instituţiile de învăţământ cu statut special din alte state
serviciul în sistemul penitenciar
7.4.Organizarea programului de trening psihologic pentru lucrătorii 1.Număr de colaboratori instruiţi
medicali ai Penitenciarului nr.16-Pruncul „Prevenirea fenomenului 2.Metode şi tehnici eficiente, învăţate
arderii profesionale”
pentru prevenirea fenomenului arderii
profesionale
7.5.Monitorizarea climatului moral psihologic în subdiviziunile 1.Număr de angajați consultați
sistemului penitenciar
2.Număr de recomandări oferite
Obiectiv nr.8: Perfectarea cadrului normativ
8.1.Modificarea HG nr.609 din 29.05.2006, privind normele de
alimentare zilnică și obiecte de toaletă și menaj ale deținuților
8.2.Modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea
Ştafetei combinate în memoria colonelului „A.Rusu”
8.3.Elaborarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea
activității de securitate și sănătate în muncă în cadrul sistemului
penitenciar
8.4.Modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la
organizarea şi desfăşurarea activităţii psihosociale cu deţinuţii ce fac
parte din grupa de risc
8.5.Modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de
aplicare faţă de deţinuţi a sancţiunilor disciplinare şi acordarea
măsurilor de stimulare, aprobat prin Ordinul DIP nr.205 din 23.10.2008
8.6.Modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la perfectarea
caracteristicii deţinutului, aprobat prin Ordinul DIP nr.232 din
28.09.2012

Pe
parcursul anului
Semestrial
(15 ianuarie; 15 iulie)
Anual
31 martie

30 decembrie

1.Proiecte elaborate și prezentate
conform competenței
1.Regulament modificat și aprobat

15 iulie

1.Regulamen elaborat și aprobat

15 iulie

1.Regulamente modificate

30 decembrie
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DIP

15 iulie

DIP

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

8.7.Elaborarea proiectelor de modificare și completarea a actelor 1.Actele administrative modificate şi
administrative cu privire la activitatea serviciilor evidentă specială
completate
 OFICIUL CENTRAL DE PROBAȚIUNE
Obiective:
1. Monitorizarea activităţii birourilor de probaţiune
2. Consolidarea sistemului de probațiune juvenilă
3. Prevenirea infracționalității în rîndul minorilor
4. Asigurarea continuității procesului de probațiune individualizat, începând cu etapa presentențială și terminând cu serviciile de asistență
postdetenție
5. Monitorizarea procesului de punere în executare a pedepselor penale și sancțiunilor contravenționale
6. Perfecționarea și monitorizarea implementării cadrului normativ
7. Asigurarea transparenței și mediatizarea activităţilor de probaţiune, stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu instituţiile media
8. Promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în sectorul justiţiei
9. Consolidarea parteneriatelor dintre serviciul de probațiune și alte instituții de nivel central, local și internațional
10. Dezvoltarea profesională a funcționarilor publici
Obiectivul nr.1: Monitorizarea activităţii birourilor de probaţiune
1.1. Organizarea și desfășurarea controalelor de
planificate/inopinate a activității Birourilor de probațiune

verificare 1.Plan de inspectare elaborat
2.Număr de inspectări efectuate
3.Măsuri pentru redresare a situației
activității Birourilor de probațiune
Obiectiv nr.2: Consolidarea sistemului de probațiune juvenilă

Pe parcursul anului

OCP

2.1. Implementarea programului vocațional pentru minori ,,Calea spre 1.Zona de implementare a programului
succes”
identificată
2.Numărul minorilor asistați
3.Numărul minorilor resocializați
2.2. Implementarea programului ,,Prevenirea violenței la minori”
1.Program implementat

Pe parcursul anului

OCP
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Pe parcursul anului

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

2.Numărul minorilor asistați
3.Numărul minorilor resocializați
2.3. Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu instituțiile active în domeniul 1.Numărul activităţilor desfăşurate
protecţiei drepturilor copilului
2.Numărul de copii asistați
2.4. Coordonarea desfăşurării activităților de pregătire către eliberare şi 1.Numărul activităţilor desfășurate
aplicarea programelor de corecţie a comportamentului, privind 2.Numărul persoanelor asistate
reintegrarea socială a minorilor eliberaţi din locurile de detenție
3.Numărul contractelor încheiate
Obiectiv nr.3: Prevenirea infracționalității în rândul minorilor

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Pe parcursul anului
Pe parcursul anului

3.1. Eficientizarea mecanismului de implementare prevederilor legale 1.Numărul de referate presentenţiale
Permanent
OCP
privind întocmirea referatului pre-sentenţial de evaluare psihosocială a solicitate; număr de referate
personalităţii bănuitului, învinuitului sau a inculpatului minor
presentenţiale întocmite şi
prezentate
3.2. Eficientizarea activităților de prevenire a delincvenței juvenile, 1.Numărul copiilor implicați
Pe parcursul anului
precum şi a celor de reabilitare a copiilor delincvenți
2.Numărul actorilor comunitari implicați
3.Numărul activităților organizate și
desfășurate
3.3. Coordonarea activităţilor în vederea prevenirii abandonului şcolar 1.Numărul de cazuri sesizate
Pe parcursul anului
în rândurile minorilor aflaţi în evidenţa Birourilor de probaţiune prin Sporirea nr. copiilor școlarizați
conlucrarea cu reprezentanţii instituţiilor de învățământ
2.Numărul actorilor comunitari implicați
Obiectiv nr.4: Asigurarea continuității procesului de probațiune individualizat, începând cu etapa presentențială și terminînd cu serviciile de
asistență postdetenție
4.1. Coordonarea activităţilor desfăşurate de către Birourile de
probaţiune privind reintegrarea/resocializarea minorilor condamnaţi cu
aplicarea pedepsei non-privative de libertate
4.2. Desfășurarea activității de pregătire către eliberare și reintegrarea
socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție

1.Numărul copiilor implicați
2. Numărul activităţilor organizate

Pe parcursul anului

1.Numărul comisiilor penitenciare
desfășurate
2.Numărul contractelor de asistență
psihosocială încheiate
3.Numărul de beneficiari asistați

Pe parcursul anului
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OCP

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

4.3. Monitorizarea implementării la nivel național a programului de
corecție comportamentală „Motivaţia spre schimbare” în Birourile de
probațiune
4.4. Stabilirea parteneriatelor cu instituţiile ale căror servicii sunt
necesare în soluționarea problemelor psihosociale ale subiecților
probațiunii
4.5. Monitorizarea activităților desfășurate de către Birourile de
probațiune în comun cu instituțiile de stat și ONG

1.Program implementat
2.Numărul beneficiarilor implicați în
program
1.Acorduri de colaborate
încheiate/parteneriate stabilite

5.1. Monitorizarea procesului de executarea pedepsei enale/sancțiunilor
contravenționale sub forma de muncă neremunerată în folosul
comunității și privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a
exercita anumite activității
5.2. Elaborarea unui raport privind monitorizarea executării pedepselor
neprivative de libertate

1.Numărul de încălcări înregistrate
2.Note informative întocmite
Recomandări formulate

Permanent

1.Raport întocmit și recomandării
formulate

30 decembrie

Responsabil
(subdiviziune)

Pe parcursul anului

Pe parcursul anului

1.Numărul ședințelor/meselor rotunde
Pe parcursul anului
organizate și desfășurate
2.Nivelul de implementare a
prevederilor acordurilor de colaborare
Raport întocmit și prezentat
4.6. Monitorizarea executării sentinţelor de condamnare cu suspendare 1.Numărul rapoartelor întocmite
Pe parcursul anului
sau liberare condiţionată în care au fost stabilite obligaţiuni de către 2.Numărul obligaţiunilor stabilite
instanţa de judecată
4.7. Monitorizarea și evaluarea cazurilor privind recidiva de infracţiune 1.Note informative întocmite și
Pe parcursul anului
a persoanelor aflate în evidenţa probaţiunii în baza art. 90, 91 Codul prezentate
Penal al RM
Obiectiv nr.5: Monitorizarea procesului de punere în executare a pedepselor penale și sancțiunilor contravenționale
OCP

Obiectiv nr.6: Perfecționarea și monitorizarea implementării cadrului normativ
6.1.Elaborarea, modificarea/completarea actelor normative şi legislative 1.Numărul proiectelor de acte normative
ce vizează activitatea de probaţiune (Legea cu privire la probațiune nr.8 elaborate sau avizate
din 14.02.2008, Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de
executare, Hotărârea de Guvern nr. 827 din 10.09.2010 cu privire la
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Pe parcursul anului

OCP

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, Hotărârea de
Guvern cu privire la crearea Consiliului naţional de coordonare a
activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de
detenţie, conform prevederilor Legii nr. 297 din 24 februarie 1999 cu
privire la adaptarea persoanelor eliberate din locurile de detenţie
6.2.Asigurarea unui control intern eficient pentru a verifica respectarea 1.Numărul de încălcări la primirea,
Permanent
legislației la primirea, evidența, examinarea și soluționarea petițiilor
evidența, examinarea și soluționarea
(Regulamentul cu privire la soluționarea plângerilor referitoare la
petițiilor, procentul de adresări repetate
activitatea serviciului de probațiune aprobat prin Ordinul OCP nr. 187
ale petițiilor
din 22.12.2014)
1.Numărul sancțiunilor aplicate
Obiectiv nr.7: Asigurarea transparenței și mediatizarea activităţilor de probaţiune, stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu instituţiile media
7.1.Stimularea și eficientizarea procesului de consultări publice prin
prisma publicării pe pagina web a Oficiului central de probațiune și
pagina web a Ministerului Justiției privind documentele de politici,
proiectele de acte normative, informația cu privire la perioada și
formatul consultărilor publice, precum și funcționarii publici
responsabili

1.Proiecte de acte normative, documente Pe parcursul anului
de politici, informația cu privire la
perioada și formatul consultărilor
postate, cu regularitate și în termene
utile, pe pagina web
www.probatiune.gov.md și
www.justice.gov.md
7.2.Organizarea evenimentelor publice (conferințe de presă, briefing- 1.Numărul de evenimente organizate
Pe parcursul anului
uri, campanii de informare etc.)
Obiectiv nr.8: Promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în sectorul justiţiei

OCP

8.1.Asigurarea evidenței cazurilor de influență necorespunzătoare
1.Numărul denunțurilor înregistrate și
Pe parcursul anului
(Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență măsurile întreprinse
necorespunzătoare aprobat prin Ordinul OCP nr. 164 din 24.11.2014)
Numărul denunțurilor transmise conform
legislației în vigoare
8.2.Familiarizarea debutanţilor cu legislaţia anticorupţie în procesul de 1.Sporirea gradului de rezistență la
Permanent
angajare
corupție
8.3.Organizarea seminarului de instruire în domeniul prevenirii şi 1.Seminar organizat
Ianuarie - iunie
combaterii corupţiei
8.4.Implementarea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de 1.Numărul funcţiilor publice vacante
Permanent,

OCP
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în funcţiile scoase la concurs, raportat la numărul
monitorizată
publice cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeneiul funcţiei total de funcţii publice vacante din
Trimestrial
publice şi statutul funcţionarului public
autoritate
2.Numărul de concursuri de angajare
desfăşurate. Numărul de concursuri
repetate pentru una şi aceeaşi funcţie
publică
Obiectiv nr.9: Consolidarea parteneriatelor dintre serviciul de probațiune și alte instituții de nivel central, local și internațional
9.1.Stabilirea parteneriatelor, la nivel internațional, central și local cu 1.Scrisori de intenție inițiate
instituțiile din comunitate a căror servicii sunt solicitate pentru 2.Numărul de parteneriate stabilite
soluționarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii probațiunii
9.2.Coordonarea procesului de implementare a proiectelor în vederea 1.Numărul de proiecte inițiate/finisate
realizării obiectivelor de bază a sistemului de probațiune
9.3.Organizarea și desfășurarea evenimentelor locale, internaționale 1.Numărul evenimentelor
(seminare, mese rotunde, conferințe etc.)
organizate/participate
9.4.Coordonarea proiectului finanțat de Consiliul Europei Suport pentru 1.Numărul activităților desfășurate
sistemele de executare, probațiune și reabilitare în Moldova
Obiectiv nr.10: Dezvoltarea profesională a funcționarilor publici

Permanent

10.1.Evaluarea necesităţilor de dezvoltare profesională ale 1.Plan elaborat şi aprobat
funcţionarilor publici, identificate în cadrul procedurii de evaluare şi
elaborarea Planului anual de dezvoltare profesională a funcţionarilor
publici
10.2.Instruirea funcţionarilor publici debutanţi a altor categorii de 1.Numărul de funcţionari publici
personal prin intermediul Academiei de Administrare publică cu instruiţi
informarea funcţionarilor publici referitor la Planul de realizare a
cursurilor de dezvoltare a personalului din autorităţile publice centrale
în anul 2015 la comanda de stat, cu organizarea procedurii de delegare
la cursuri

Ianuarie - martie

Pe parcursul anului
Pe parcursul anului

Permanent

 DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRARE JUDECĂTOREASCĂ
Obiectivul nr.1: Elaborarea Regulamentului privind funcționarea unității de audit intern în cadrul DAJ
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OCP

OCP

Acțiuni
1.1.Elaborarea și aprobarea Regulamentului de audit intern

Indicatori de produs/rezultat
1.Regulament elaborat și aprobat

30 decembrie

Responsabil
(subdiviziune)
DAJ

30 decembrie

DAJ

Termen de realizare

Obiectivul nr.2: Implementarea Planului de acţiuni privind modernizarea infrastructurii TI
2.1.Asigurarea executării calitative a contractului de mentenanță 1.Gradul de mulțumire a utilizatorilor
tehnică cu ÎS CTS
PIGD
 SERVICIUL STARE CIVILĂ

Obiective:
1. Îmbunătăţirea cadrului normativ şi asigurarea implementării prevederilor stipulate în materie de stare civilă
2. Îmbunătățirea calității prestării serviciilor de stare civilă
3. Monitorizarea activității oficiilor stare civilă
4. Monitorizarea financiară a activității economico-financiare a organelor de stare civilă
Obiectivul nr.1: Îmbunătăţirea cadrului normativ şi asigurarea aplicării prevederilor stipulate în materie de stare civilă
1.1.Definitivarea proiectului Legii de modificare a unor acte legislative 1.Proiect definitivat
privind prestarea serviciilor de stare civilă
1.2.Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern de modificare a Hotărârii 1.Proiect de act normativ normativ
de Guvern nr. 738 din 20 iunie 2008 pentru aprobarea elaborat şi remis
Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul
Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a Regulamentului cu
privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor
speciale
1.3.Definitivarea proiectului de act normativ privind reglementarea 1.Proiect definitivat
scrierii denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale în documentele
de stare civilă
Obiectivul nr.2: Îmbunătățirea calității prestării serviciilor de stare civilă
2.1.Sporirea nivelului de responsabilitate a funcţionarilor publici 1.Numărul instruiri şi seminare realizate
implicaţi în procesul de prestare a serviciilor de stare civilă
2.2.Actualizarea politicii interne de conduită care reglementează 1.Codul de conduită al funcţionarilor
comportamentul funcţionarilor publici implicaţi în procesul de prestare publici în cadrul SSC actualizat
a serviciilor de stare civilă
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Octombrie-noiembrie

SSC

Noiembrie

Decembrie

Pe parcursul anului
Pe parcursul anului

SSC

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

2.3.Dezvoltarea sistemului informaţional al actelor de stare civilă

1.Sistemul informaţional al actelor de
stare civila în dezvoltare

Termen de realizare
Pe parcursul anului

2.4. Eliberarea documentelor de stare civilă în baza sistemului 1.Numărul documente eliberate
informaţional de către oficiile stare civilă

Pe parcursul anului

2.5.Dezvoltarea prestării unor servicii de către oficiile de stare civilă

Pe parcursul anului

1.Numărul servicii noi prestate de
oficiile de stare civilă în teritoriu

Responsabil
(subdiviziune)

Obiectiv nr.3: Monitorizarea activității oficiilor stare civilă
3.1. Organizarea seminarelor republicane şi zonale privind acordarea 1.Număr de seminare republicane
ajutorului metodic
organizate
2. Număr de seminare zonale organizate

3.2. Efectuarea controlului activităţii oficiilor stare civilă

1.Număr de controale efectuate

Februarie;

SSC

Pe parcursul anului
(condiţionate de
necesităţile
subdiviziunilor
teritoriale ale SSC)
Pe parcursul anului

Obiectiv nr.4: Monitorizarea financiară a activității economico-financiare a organelor de stare civilă
4.1.Elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli (CBTM 2015-2017)
4.2.Elaborarea proiectului bugetului SSC pentru anul 2016
4.3.Întocmirea Repartizării bugetului SSC pe anul 2016
4.4.Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă privind executarea
bugetului

1.Cadrul bugetar elaborat şi prezentat
Ministerului Justiţiei
1.Proiect elaborat şi prezentat
Ministerului Justiţiei
1.Repartizarea bugetului întocmită şi
prezentată Ministerului Justiţiei
1.Rapoarte întocmite şi prezentate

4.5.Organizarea controlului disciplinei financiare şi întocmirea notelor 1.Controale efectuate
informative privind controalele efectuate
2. Note informative întocmite
 CENTRUL DE INFORMAȚII JURIDICE
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Cu cel puţin 2 zile de
la data prezentată de
către Ministerul
Justiţiei
Cu cel puţin 2 zile de
la data prezentată de
către Ministerul
Justiţiei
Condiţionat de data
controlului efectuat

SSC

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Obiective:
1. Formarea spațiului informațional integrat cu caracter juridic prin prisma digitizării tuturor activităților ce țin de competența Ministerului
Justiției
2. Executarea sarcinilor principale stipulate în regulamentul CIJ conform Hotărârii de Guvern nr. 488 din 29.03.2008
3. Sporirea transparenţei activităţii Ministerului Justiţiei
Obiectivul nr.1: Formarea spațiului informațional integrat cu caracter juridic prin prisma digitizării tuturor activităților ce țin de competența
Ministerului Justiției
1.1.Migrarea sistemelor informatice și serviciilor electronice ale 1. Servicii virtualizate pe platforma MPe parcursul anului
CIJ
autorităților APC pe platforma tehnologică guvernamentală comună M- Cloud
Cloud în conformitate cu Planul de Migrare aprobat
Obiectivul nr.2: Executarea sarcinilor principale stipulate în regulamentul CIJ conform Hotărârii de Guvern nr. 488 din 29.03.2008
2.1. Ținerea Registrului de Stat al Actelor Juridice al Republicii

1. Registrul de stat al Actelor Juridice
completat și actualizat
2. Corectitudinea plasării/modificării
actelor normative
2.2. Ținerea Registrului garanțiilor reale mobiliare/Registrului gajului 1.Numărul extraselor eliberate de
bunurilor mobile
Registrul gajului bunurilor mobile, în
raport cu numărul de solicitări
2.3. Ținerea Registrului dosarelor succesorale și a testamentelor
1. Numărul de solicitări examinate din
numărul total de solicitări parvenite
2.4.Administrarea,întreținerea, perfecționarea și dezvoltarea bazei 1. Bază tehnică şi de program
tehnice și de program a Registrului de Stat al actelor juridice, perfecţionată şi dezvoltată
Registrului garanțiilor reale mobiliare/Registrului gajului bunurilor
mobile, Registrului dosarelor succesorale și a testamentelor
2.5.Prestarea serviciilor informaționale
1. Numărul actelor normative eliberate
2. Numărul extraselor autentificate
3. Numărul contractelor încheiate
Obiectiv nr.3: Sporirea transparenţei activităţii Ministerului Justiţiei
- 112 -

Permanent

Permanent

Permanent
Permanent

Permanent

CIJ

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

3.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea paginii web a Ministerului Justiției

1. Numărul de proiecte de acte
normative şi legislative plasate pe site în
raport cu numărul proiectelor elaborate
2. Numărul de proiecte de decizii
publicate în raport cu numărul
proiectelor elaborate
3. Numărul de documente de politici,
proiecte de acte normative publicate

Termen de realizare
Permanent

Responsabil
(subdiviziune)
CIJ

 CENTRUL DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI
Obiective:
1. Avansarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
2. Asigurarea transparenței procesului de armonizare a legislației
Obiectivul nr.1: Avansarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
1.1.Realizarea Planului Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru 1. Numărul Declaraţiilor de
anul 2015(PNAL 2015)
compatibilitate emise de Centru la
proiectele de acte normative incluse în
PNAL 2015
2. Numărul Declarațiilor de
compatibilitate emise de Centru la
proiectele de acte normative neincluse în
PNAL 2015

Termenele stabilite în
PNAL 2015
La solicitările
parvenite din partea
instituțiilor
responsabile de
elaborarea proiectelor
cu relevanță UE
Trimestrial,
până la data de 20 a
lunii ce urmează

1.2. Monitorizarea procesului de armonizare a legislaţiei la nivel 1.Numărul rapoartelor trimestriale
național
privind implementarea PNAL 2015
recepționate de la autorități analizate și
deficiențe/soluții identificate
2.Raport de monitorizare întocmit și Trimestrial,
remis Cancelariei de Stat
până la data de 20 a
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CAL

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

lunii ce urmează
3. Baza de date a legislației naționale
armonizate cu legislația UE completată
și actualizată
1.3. Elaborarea planurilor naţionale anuale de armonizare a legislaţiei

1. Proiectul PNAL 2016 elaborat în
temeiul propunerilor formulate de
autoritățile publice ce reies din
obligaţiile legislative de armonizare
asumate în contextul Acordurilor
bilaterale cu UE și documentelor de
politici naționale
2. Proiectul PNAL 2016 remis spre
avizare și coordonare autorităților
interesate
3.Proiectul PNAL 2016 remis spre
examinare Guvernului
Obiectiv nr. 2: Asigurarea transparenței procesului de armonizare a legislației

2.1. Plasarea pe site-ul Ministerului Justiției și pe Portalul 1. Baza de date a legislației naționale
Guvernamental al Datelor Deschise a bazei de date a legislației armonizate plasată pe pagina webnaționale armonizate
www.justice.gov.md
2. Baza de date a legislației naționale
armonizate plasată pe pagina webwww.date.gov.md
2.2. Publicarea pe pagina web a Centrului de Armonizare a Legislației a 1. Raportul anual privind gradul de
raportului anual privind gradul de implementarea PNAL 2015
implementare a PNAL 2015 publicat pe
pagina web a Centrului
 CENTRUL NAȚIONAL DE EXPERTIZE JUDICIARE
Obiective:
1. Contribuirea activă la înfăptuirea justiţiei
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Permanent
(odată cu emiterea
Declarațiilor de
compatibilitate)
August - septembrie

Octombrie-noiembrie

Decembrie

Permanent
(odată cu emiterea
Declarațiilor de
compatibilitate)

Ianuarie 2016

CAL

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

2. Sporirea conlucrării Centrului Naţional de Expertize Judiciare cu organele de drept
Obiectivul nr.1: Contribuirea activă la înfăptuirea justiţiei
1.1.Asigurarea instanţelor de judecată şi organelor de urmărire penală 1. Rapoarte de expertiză efectuate
cu expertize
Obiectivul nr.2: Sporirea conlucrării Centrului Naţional de Expertize Judiciare cu organele de drept

Pe parcursul anului

CNEJ

2.1.Elaborarea şi implementarea
expertizelor judiciare

30 iunie

CNEJ

Îndrumarului

la

dispunerea 1. Îndrumar elaborat şi plasat pe site-ul
oficial al CNEJ
 DIRECȚIA DE JUSTIȚIE A GĂGĂUZIEI

Obiective:
1. Monitorizarea activității instanțelor judecătorești de pe teritoriul UTA Găgăuzia
2. Respectarea prevederilor legislației în vigoare în procesul de înregistrare a asociațiilor obștești care își desfășoară activitatea pe teritoriul UTA
Găgăuzia
3. Monitorizarea activității avocaților și notarilor
4. Elaborarea actelor normative
Obiectiv nr.1: Monitorizarea activității instanțelor judecătorești de pe teritoriul UTA Găgăuzia
1.1.Analiza datelor statistice judiciare cu privire la examinarea cauzelor 1. Raport statistic elaborat
Trimestrial, până la
penale, civile și administrative și formularea recomandărilor privind 2. Recomandări formulate
data de 20 a lunii ce
perfecționarea sistemului de raportare
urmează
1.2.Contribuirea la îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instanțelor 1. Raport de monitorizare elaborat
Permanent
judecătorești
2. Recomandări formulate
1.3.Organizarea campaniilor informaționale privind activitatea 1. Numărul de campanii organizate
Pe parcursul anului
instanțelor de judecată
Obiectiv nr.2: Respectarea prevederilor legislației în vigoare în procesul de înregistrare a asociațiilor obștești care își
desfășoară activitatea pe teritoriul UTA Găgăuzia
2.1.Înregistrarea asociațiilor obștești
1. Număr de asociații obștești
Pe parcursul anului
înregistrate
2.2.Ținerea Registrului asociațiilor obștești
1. Registrul completat și actualizat
Permanent
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Direcţia de
justiţie a
Găgăuziei

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Obiectiv nr.3: Monitorizarea activității notarilor și avocaților
1. Rapoarte statistice elaborate și
prezentate Adunării Populare și
Comitetului Executiv
3.2.Analiza datelor statistice cu privire la activitatea avocaților în 1. Rapoarte statistice elaborate și
cadrul asistenței juridice garantate de stat
prezentate Adunării Populare și
Comitetului Executiv
Obiectiv nr.4: Elaborarea actelor normative

10 februarie;
10 august

4.1.Elaborarea proiectului de modificare a Legii № 15-IX/II din
07.07.2000 cu privire la licenţierea unor genuri de activitate de pe
teritoriul UTA Găgăuzia în partea ce ţine de competenţa Direcţiei de
Justiţie a Găgăuziei
4.2.Elaborarea proiectului de act normativ privind abrogarea Hotărârii
Adunării Populare a Găgăuziei № 171-XXXIV din 28 octombrie 1998
cu privire la aprobarea Regulamentului privind Comisia de Certificare
în legătură cu necorespunderea acestuia legislaţiei în vigoare a RM

1.Proiect de act normativ elaborat şi
remis spre examinare

30 aprilie

1.Proiect de act normativ elaborat şi
remis spre examinare

31 august

3.1.Analiza datelor statistice cu privire la activitatea notarilor

12 februarie;
12 august

Direcţia de
justiţie a
Găgăuziei

 Î.S. ,,CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT”
Obiective:
1. Elaborarea actelor normative
Obiectiv nr.1: Asigurarea juridică, elaborarea actelor normative
1.1.Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 1.Proiect elaborat şi remis spre
unor acte legislative, ce ţine de excluderea prevederilor care stabilesc examinare
prestarea serviciilor cu titlu gratuit de către organul înregistrării de stat
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30 decembrie

CÎS

ACTUALIZAREA ȘI MODIFICAREA PLANULUI
ANUAL DE ACȚIUNI

1. PLAN ACTUALIZAT ȘI
MODIFICAT

LA NECESITATE DAMEP

IV. MONITORIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNI
SUBDIVIZIUNILE STRUCTURALE ȘI AUTORITĂȚILE ADMINISTRATIVE DIN SUBORDINEA MINISTERULUI VOR FI
RESPONSABILE DE IMPLEMENTAREA ÎN TERMENII STABILIȚI A ACȚIUNILOR PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL PLAN
RAPORTAREA PRIVIND GRADUL DE IMPLEMENTARE AL PLANULUI DE ACȚIUNI AL MINISTERULUI JUSTIȚIEI
PENTRU ANUL 2015 VA AVEA LOC SEMESTRIAL
RAPOARTELE URMEAZĂ A FI PREZENTATE DE CĂTRE SUBDIVIZIUNILE STRUCTURALE ȘI AUTORITĂȚILE
ADMINISTRATIVE DIN SUBORDINEA MINISTERULUI DAMEP
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE AL MINISTERULUI JUSTIȚIEI PENTRU ANUL 2015 VA FI ÎNTOCMIT DE DAMEP
ȘI PREZENTAT CONDUCERII MINISTERULUI
SUBDIVIZIUNILE STRUCTURALE ȘI AUTORITĂȚILE ADMINISTRATIVE DIN SUBORDINEA MINISTERULUI VOR FI
RESPONSABILE DE ELABORAREA PLANULUI DE ACȚIUNI AL SUBDIVIZIUNII PENTRU ANUL 2015 PÂNĂ LA DATA
DE 31 IANUARIE A ANULUI
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ANEXA 1
Propuneri de modificare a acţiunilor (şi a indicatorilor de performanţă) din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a
sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 incluse în Planul de acţiuni al Ministerului Justiţiei pentru anul 2015
Acţiunea din PA SRSJ

Indicatori de
Termenul acţiunii
produs/rezultat
din PA SRSJ
Conform PA
SRSJ
1.Studiu
Anul 2013
Pct.1.1.6(5)
1. Efectuarea studiului efectuat şi
privind termenul iniţial de recomandări
numire a judecătorilor şi formulate
criteriile de selectare a
judecătorilor
Curţii
Supreme de Justiţie, luând
în considerare standardele
internaţionale şi cele mai
bune practici în domeniu
1.Devize de
Pct.1.1.12(6)
2. Elaborarea devizelor de cheltuieli
cheltuieli
pentru elaborate
construcţia/renovarea
sediilor
instanţelor
judecătoreşti

Pct.1.2.2(4)
3.
Îmbunătăţirea
Programului integrat de
gestionare a dosarelor

1. Sistemul de
distribuire
aleatorie a
dosarelor

Semestrul II, 2013anul 2016

Anul 2012trimestrul I, 2013

Acţiunea din PA
MJ

Indicatori de
produs/rezultat
Conform PA MJ

Efectuarea studiului Nu s-a modificat
privind criteriile de
selectare a
judecătorilor Curţii
Supreme de Justiţie,
luând în
considerare
standardele
internaţionale şi
cele mai bune
practici în domeniu
Nu s-a modificat
1. Date privind
devizele de
cheltuieli elaborate
colectate
2.Devize de
cheltuieli elaborate
de către fiecare
instanţă în parte
Nu s-a modificat
1.Regulament
privind funcţionarea
PIGD elaborat
2.Norme de
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Termenul
acţiunii din
PA MJ

Responsabil

30 iunie

CM

Semestrial
(30 iunie; 30
decembrie)

DAJ

29 decembrie

DAJ

pentru:
a) asigurarea distribuirii
aleatorii a dosarelor;
b) asigurarea constituirii
completelor de judecată şi
a desemnării preşedinţilor
acestora;
c) crearea altor programe
de asigurare a transparenţei
şi
eficienţei
procesului de înfăptuire a
justiţiei;
d) crearea mecanismului
tehnic de verificare a
procesului de gestionare
electronică a dosarelor;
e) inserarea modulului
care va asigura protecţia
datelor
cu
caracter
personal

Pct.1.2.2(5)
4. Asigurarea fiecărei
instanţe judecătoreşti cu
suportul tehnic necesar
aplicării
Programului
integrat de gestionare a
doasarelor

perfecţionat şi
implementat
2. Sistemul de
constituire a
completelor de
judecată şi de
desemnare a
preşedinţilor
acestora creat şi
implementat
3. Mecanismul
tehnic de
verificare creat
4. Modulul de
protecţie a
datelor cu
caracter
personal inclus
5. Alte
programe create
şi implementate,
după caz
1.Numărul de
Trimestrul II, III,
instanţe
IV, 2013 – anul
judecătoreşti
2016
care beneficiază
de suport tehnic
pentru utilizarea
Programului
integrat de
gestionare a
dosarelor

securitate a PIGD
elaborate
3.Profilul
utilizatorului PIGD
elaborat
4.PIGD la nivel
naţional înregistrat
5. Mecanismul
tehnic de verificare
creat
6. Modulul de
protecţie a datelor cu
caracter personal
inclus
7. Alte programe
create şi
implementate, după
caz

Nu s-a modificat
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1. Suport tehnic
acordat
2. Servicii de
întreţinere tehnică a
programului pentru
anul 2015
achiziţionate

Permanent;
Anual, până
la data de 15
ianuarie

DAJ

Pct.1.2.4(4)
5.
Implementarea
recomandărilor
privind
optimizarea paginilor web
ale
instanţelor
judecătoreşti
Pct.2.2.1(3)
6. Elaborarea proiectului
de modificare a Legii
nr. 294-XVI din 25
decembrie 2008 cu privire
la Procuratură în partea ce
ţine
de
modul
de
organizare şi funcţionare
a procuraturii

1. Paginile web
optimizate
2. Crearea
portalului unic,
după caz

Anii 2013-2016

Nu s-a modificat

1.Paginile web
optimizate

Semestrial
(30 iunie; 30
decembrie)

DAJ

1.Proiect de
lege elaborat şi
remis spre
examinare
Guvernului

Anul 2014

Elaborarea
proiectului
de modificare a
Legii
nr. 294-XVI din
25 decembrie 2008
cu privire la
Procuratură în
partea ce ţine de
modul de
organizare şi
funcţionare
a procuraturii,
inclusiv:
1. a) revizuirea
procedurii de
numire şi demitere
a Procurorului
general şi
adjuncţilor acestuia
şi stabilirea unor
criterii clare,
transparente şi
obiective de
selectare a

1.Proiect transmis
Comisiei de la
Veneţia pentru
avizare
2.Proiect de lege
elaborat şi remis
spre examinare
Guvernului

1. 01 martie;
2. 10
decembrie

DGL
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candidaţilor la
aceste funcţii
(2.2.1(3));
b) stabilirea unor
criterii, clare,
transparente şi
obiective şi bazate
pe merit pentru
procedura de
selectare, numire şi
promovare şi
transferul
procurorilor
(2.2.2(2));
c) fortificarea
capacităţilor
Consiliului
Superior al
Procurorilor în
vederea asigurării
administrării
eficiente a
instituţiei
procuraturii
(2.2.3(1));
d) examinarea
oportunităţii
acordării statutului
de magistrat
procurorilor
(2.2.8(2));
e) reexaminarea
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regulilor de
răspundere a
procurorilor,
inclusiv
disciplinare,
excluderea
imunităţii generale
a acestora
(2.2.10(2));
f) sancţionarea mai
severă a actelor de
corupţie, inclusiv
lipsirea celor
condamnaţi pentru
corupţie de dreptul
de a beneficia de
garanţiile sociale
aferente funcţiilor
deţinute (4.1.3(1));
g) instituirea şi
consolidarea rolului
inspecţiei
Procuraturii şi
reglementarea
atribuţiilor acesteia
(2.2.10(3));
h) reglementarea
faptului referitor la
subordonarea
directă a
procurorilor
antitortură
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1.Sediu
Pct.2.3.1(4)
7. Construcția unui sediu construit
nou al Centrului Naţional
de Expertiză Judiciară
conform
cerinţelor,
normelor şi standardelor
europene, avînd condiţii
de
mediu
(energie
electrică, căldură, sistem
de apă-canalizare, sisteme
de
ventilare
etc.)
corespunzătoare sediilor
înzestrate cu laboratoare
specializate (de fizică,
chimie,
balistică,
radiologie etc.)

Anul 2015-I
semestru, 2016

Procuraturii
Generale (6.4.3(4)).
2. avizarea
modificărilor de
către instituţii
internaţionale
competente
(Comisia de la
Veneţia, ODIHR)
(art.48 din Planul
de acţiuni pentru
implementarea
Acordului de
asociere RM-UE în
perioada 20142016)
Nu s-a modificat
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1. Studiu de
fezabilitate în
vederea necesităţii
construcţiei unui
sediu nou CNEJ
conform cerinţelor
europene efectuat
(anul 2015)
2. Sediu nou CNEJ
construit (anul 2016)

30 decembrie
2015 pentru
efectuarea
Studiului

CNEJ

Pct.2.3.1(6)
8.Elaborarea
metodologiilor
de
efectuare a fiecărui tip de
expertiză judiciară
Pct.2.5.1(4)
9.Monitorizarea
implementării
modificărilor ce ţin de
liberalizarea
politicilor
penale prin utilizarea
sancţiunilor şi măsurilor
preventive
necustodiale
pentru anumite categorii
de persoane şi anumite
infracţiuni
Pct.2.5.3(5)
10.Examinarea
oportunităţii
utilizării
mijloacelor
tehnice
moderne, precum aparate
video, audio, telefonice
etc., în procesul de audiere
a martorilor
Pct.3.1.1(2)
11.Efectuarea unui studiu
privind necesităţile de
personal
în
oficiile
teritoriale ale Consiliului
Naţional pentru Asistenţa
Juridică Garantată de Stat

1.Metodologii
elaborate şi
aprobate

Anii 2013-2014

Nu s-a modificat

1.Metodologii
elaborate și aprobate
pentru 23 de genuri
de expertiză

30 decembrie

CNEJ

1. Plan de
implementare
elaborat şi
aprobat
2. Monitorizare
desfăşurată
3. Rapoarte de
monitorizare
întocmite şi
diseminate

Trimestrele II,III,
IV, 2014-anul 2016

Nu s-a modificat

1. Monitorizare
desfăşurată
2. Rapoarte de
monitorizare
întocmite şi
diseminate

30 decembrie

DAMEP
(coordonator)
DGL
DAJ

1. Studiu
efectuat şi
recomandări
formulate
2. După caz,
proiect de lege
elaborat şi remis
spre examinare
Guvernului
1. Analiză
efectuată şi
recomandări
formulate
2. Schema de
încadrare a
personalului

Semestrul II, 2014semestrul I, 2015

Nu s-a modificat

1.Proiect de lege
elaborat şi remis
spre examinare
Guvernului, în
dependenţă de
recomandările
studiului

30 septembrie DGL

Semestrul II, 2012semestrul I, 2013

Ajustarea schemei
de încadrare a
personalului
oficiilor teritoriale
ale CNAJGS în
funcţie de
rezultatele analizei

1.Schema de
încadrare a
personalului avizată

În termen de
o lună din
data adoptării
Legii
bugetului
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DEFA

şi ajustarea schemei de
încadrare a personalului în
funcţie de rezultatele
analizei, în contextul
lărgirii
competenţei
Consiliului
Pct.3.1.2(4)
12.Crearea birourilor de
avocaţi
publici
în
localităţile de reşedinţă a
oficiilor teritoriale ale
Consiliului
Naţional
pentru Asistenţa Juridică
Garantată de Stat
Pct.3.2.2(1)
13.Elaborarea
standardelor de calitate
pentru
actele/acţiunile
reprezentanţilor fiecărei
profesii conexe sistemului
justiţiei

ajustată

efectuate, în
contextul lărgirii
competenţei
Consiliului

1. Numărul de
birouri create şi
dotate
2. Numărul
majorat de
avocaţi publici

Semestrul I, 2013

1.Grupuri de
lucru create
2. Standarde
elaborate şi
aprobate

Trimestrul IV, 2013- Nu s-a modificat
anul 2014

1.Proiecte de
Pct. 3.2.3(2)
14.Elaborarea proiectelor acte normative

Nu s-a modificat

Trimestrul IV, 2013- Elaborarea
anul 2014
proiectelor de acte
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1.Numărul de birouri 20 august
create și dotate în
afara Oficiilor
teritoriale ale
CNAJGS, după caz

DPSJ
(coordonator)
CNAJGS

1.Asistenţă
metodologică la
elaborarea,
coordonarea
standardelor
profesionale
acordată
2.Grupuri de lucru
create în cadrul
fiecărei profesii
3. Standarde
elaborate şi aprobate
de organele de
autoadministrare
profesională
1.Proiecte de acte
normative elaborate

30 decembrie

DPSJ
(coordonator)

20 decembrie

DGL

de acte normative privind
mecanismele de stabilire a
tarifelor pentru serviciile
prestate de reprezentanţii
fiecărei profesii conexe

elaborate şi
remise spre
examinare
Guvernului

Pct. 3.2.4(1)
15.Efectuarea unui studiu
privind
criteriile
de
accedere în profesie

1.Studiu
efectuat şi
recomandări
formulate

Anul 2013, I
semestru, 2014

Pct. 3.2.4(2)
16.Elaborarea proiectelor
de acte normative în
vederea stabilirii unor
criterii clare, transparente
și bazate pe merit de
accedere în profesie

1.Proiecte de
acte normative
elaborate şi
remise spre
examinare
Guvernului

Anul 2014

Pct.3.2.6(1)
17.Efectuarea unui studiu
privind standardele etice
prevăzute de codurile
deontologice
ale
reprezentanţilor

1.Studiu
efectuat şi
recomandări
formulate

Anul 2013

normative privind
mecanismele de
stabilire a tarifelor
pentru serviciile
prestate de către
notari, experţi
judiciari, interpreţi
şi traducători
Efectuarea unor
studii privind
criteriile de
accedere în profesia
de executor
judecătoresc,
interpret/traducător,
administrator
autorizat
Elaborarea
proiectului de act
normativ în vederea
stabilirii unor
criterii clare,
transparente şi
bazate pe merit de
accederea în
profesia de avocat
Efectuarea unor
studii privind
standardele etice
prevăzute de
codurile
deontologice ale
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şi remise spre
examinare
Guvernului sau,
după caz, aprobarea
acestora de către
organele de
autoadministrare ale
profesiilor conexe
1. Proces de
elaborare a studiilor
coordonat
2.Studii efectuate și
recomandări
formulate de către
experţii contractaţi

15 iulie

DPSJ

1.Proiect pentru
modificarea Legii cu
privire la avocatură
elaborat şi remis
spre examinare
Guvernului

30 iunie

DGL
DPSJ

1. Proces de
elaborare a studiilor
coordonat
2.Studii efectuate și
recomandări
formulate de către

15 iulie

DPSJ

Pct.3.2.7(1)
18.Efectuarea unui studiu
referitor la sistemul de
asigurare de răspundere
civilă profesională

1.Studiu
efectuat şi
recomandări
formulate

Anul 2013

Pct.3.2.7(2)
19. Elaborarea proiectelor
de acte normative noi sau
de modificare a actelor
normative
existente
privind
sistemul
de
asigurare de răspundere
civilă profesională
Pct.3.2.7(3)
20.
Instituirea
unui
mecanism de monitorizare
a sistemului de asigurare
de
răspundere
civilă
profesională

1.Proiecte de
acte normative
elaborate şi
remise spre
examinare
Guvernului

Anul 2014

experţilor judiciari,
interpreţi şi
traducători, notari şi
executori
judecătoreşti
Efectuarea unor
studii referitor la
sistemul de
asigurare de
răspundere civilă
profesională pentru
avocat,
interpret/traducător,
mediator şi
executor
judecătoresc
Nu s-a modificat

1. Monitorizare
desfăşurată
2. Rapoarte de
monitorizare
întocmite şi
diseminate

Anii 2015-2016

Nu s-a modificat

profesiilor
conexe
sistemului justiţiei
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experţii contractaţi

1. Proces de
elaborare a studiilor
coordonat
2.Studii efectuate și
recomandări
formulate de către
experţii contractaţi

15 iulie

DPSJ

Proiect pentru
modificarea Legii cu
privire la avocatură
elaborat şi remis
spre examinare
Guvernului

30 iunie

DPSJ
DGL

1. Monitorizare
desfăşurată pentru
profesia de notar de
către DPSJ
2.Monitorizarea
desfăşurată pentru
alte profesii conexe

30 decembrie

DPSJ

Pct.3.2.8(1)
21.Efectuarea unui studiu
referitor la mecanismele
de răspundere disciplinară
pentru fiecare profesie
conexă sistemului justiţiei

1.Studiu
efectuat şi
recomandări
formulate

1.Proiecte de
Pct.3.2.8(2)
22.Elaborarea proiectelor acte normative
de modificare a cadrului elaborate şi
normativ
privind remise spre

Anul 2013

Anul 2014trimestrul I, 2015

Efectuarea unor
studii referitor la
mecanismele de
răspundere
disciplinară pentru
executor
judecătoresc, notar,
interpret/traducător,
expert judiciar şi
avocat
Nu s-a modificat
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de către organele de
autoadministrare
3. Rapoarte de
monitorizare
întocmite şi
diseminate de către
organele de
autoadministrare
pentru fiecare
profesie
4.Sinteza datelor
despre nivelul de
asigurare de
răspundere civilă în
cadrul profesiilor
libere conexe
sistemului justiţiei
(DPSJ)
1. Proces de
elaborare a studiilor
coordonat
2.Studii efectuate și
recomandări
formulate de către
experţii contractaţi

1.Proiect pentru
modificarea Legii cu
privire la avocatură
elaborat şi remis

15 iulie

DPSJ

30 iunie

DGL
DPSJ

mecanismele
de
răspundere
disciplinară
pentru fiecare profesie
conexă sistemului justiţiei
Pct. 3.2.9(1)
23.Efectuarea unui studiu
privind regimul fiscal, de
asigurări
sociale
şi
medicale
existent
al
reprezentanţilor
profesiilor
conexe
sistemului justiţiei
Pct. 3.3.1(1)
24.Monitorizarea
impactului reglementărilor
actuale
în
domeniul
executării
hotărârilor
judecătoreşti, inclusiv a
hotărârilor CEDO
Pct.3.3.2(1)
25.Efectuarea unui studiu
privind
activitatea
Comisiei de licenţiere şi a
Colegiului disciplinar în
vederea
identificării
modalităţilor
de
consolidare instituţională
şi funcţională a acestor
instituții

examinare
Guvernului

Pct.3.3.5(1)

spre examinare
Guvernului

1.Studiu
efectuat şi
recomandări
formulate

Anul 2012

Nu s-a modificat

1. Proces de
elaborare a studiului
coordonat
2.Studiu efectuat și
recomandări
formulate de către
experţii contractaţi

15 iulie

DPSJ

1.Monitorizare
desfăşurată
2.Raport de
monitorizare
întocmit şi
difuzat

Trimestrele I, II, III,
2012

Nu s-au modificat

30 decembrie

DPSJ

1.Studiu
efectuat şi
recomandări
formulate

Semestrul I, 2012

1.Studiu privind
activitatea Comisiei
de licenţiere efectuat
și recomandări
formulate

În termen de
6 luni de la
instituirea
Comisiei de
licenţiere

DPSJ
DGL

1.Studiu

Trimestrul I, II, III,

Monitorizarea
impactului
reglementărilor
actuale în domeniul
executării
hotărârilor
judecătoreşti
Efectuarea unui
studiu privind
activitatea Comisiei
de licențiere în
vederea identificării
modalităților de
consolidare
instituțională și
funcțională a
profesiilor conexe
sistemului justiției
Nu s-a modificat

1. Proces de elabare

15 iulie

DPSJ
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26.Efectuarea unui studiu
referitor
la
eficiența
mecanismului existent de
recunoaștere și executare
a hotărârilor emise de
instanțele
judecătorești
străine
Pct.4.1.3(1)
27.Elaborarea proiectului
de modificare a cadrului
normativ
în
vederea
sancţionării mai severe a
actelor
de
corupţie,
inclusiv lipsirea celor
condamnați
pentru
corupție de dreptul
de
a
beneficia
de
garanţiile sociale aferente
funcţiilor deţinute
Pct.4.2.1(2)
28.Elaborarea
unor
îndrumări detaliate privind
aplicarea codurilor de
etică profesională

efectuat şi
recomandări
formulate

2012

a studiului coordonat
2.Analiză efectuată
și recomandări
formulate de către
expertul contractat

1.Proiect de
Anul 2012
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat şi remis
spre examinare
Guvernului

Nu s-a modificat

1.Proiect de
modificare a Legii
nr.294 din
25.12.2008 cu
privire la
Procuratură elaborat
şi remis Guvernului
spre examinare

1.Îndrumările
privind
aplicarea
codurilor de
etică
profesională,
elaborate şi
distribuite

Nu s-a modificat

1. Proces de
30 decembrie
elaborare a
întrumărilor detaliate
privind aplicarea
codurilor de etică
coordonat
2.Îndrumările
privind aplicarea
codurilor de etică
profesională ,
elaborate şi
distribuite de către
fiecare organ de

Anul 2014
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30 decembrie

DGL

- Pentru
profesiile
libere conexe
sistemului
justiţiei (cu
excepţia
experţia
experţilor
jdiciari)
responsabil
este DPSJ.
-Pentru
experţii

autoadministrare a
profesiei

Pct.4.2.5(1)
29.Elaborarea unui proiect
de act normativ privind
implicarea
reprezentanţilor societăţii
civile în procesul de
supraveghere a legislaţiei
cu privire la etica
profesională
a
reprezentanților sectorului
justiţiei

1. Proiect de act Anul 2013
normativ
elaborat şi remis
spre examinare
Guvernului
2. Numărul
reprezentanţilor
societăţii civile
implicați

1.Studii
Pct.5.1.2(1)
30.Elaborarea unor studii elaborate şi
privind
funcţionarea recomandări

Anul 2012

Elaborarea unui
Nu s-au modificat
proiect de act
normativ privind
implicarea
reprezentanţilor
societăţii civile în
procesul de
supraveghere a
legislaţiei cu privire
la etica profesională
a reprezentanților
sectorului justiţiei
(procurori şi experţi
judiciari)
Nu s-a modificat
1. Proces de
elaborare a studiilor
coordonat
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judiciari –
responsabil –
CNEJ.
-Pentru
celelate
profesii
(judecători,
procurori,
colaboratorii
poliţiei,
ofiţerii
anticorupţie)
responsabil de
coordonare –
CM.
30 octombrie; DGL
10 decembrie DPSJ
pentru
DON
procurori

30 decembrie

DPSJ

instituţiei medierii în formulate
domenii specifice (litigii
familiale,
civile
şi
comerciale, de muncă, de
contencios administrativ,
privind
protecţia
consumatorului)
şi
oportunitatea dezvoltării
unui sistem de mediere
comunitară şi a instituţiei
arbitrajului
1.Registrul
Pct.5.3.2(2)
31.Crearea
registrului unic creat
electronic unic al agenţilor
economici şi organizaţiilor
necomerciale

Pct.6.1.1(3), 6.1.3(2)
32.Elaborarea proiectului
de lege cu privire la
Curtea Constituţională şi a
Codului
jurisdicţiei
constituţionale (în variantă
nouă)

1.Proiecte de
lege elaborate şi
remise spre
examinare
Guvernului

2.Studii elaborate și
recomandări
formulate de către
expertul contractat

Anii 2013-2016

Nu s-a modificat

Anii 2015-2016

Nu s-a modificat

- 132 -

1. Proiect de lege
elaborat și remis
Guvernului spre
examinare
2. Demararea
procesului de creare
a registrului unic
(acțiuni tehnice)
1.Crearea grupului
de lucru
2.Analiza
recomandărilor din
studiile prevăzute la
acţiunile 6.1.1(1),
6.1.2(2), 6.1.3(1)
3.Analiza practicii
altor state şi
recomandărilor
internaţionale
referitoare la acest
domeniu

1.30 iunie;
2.30
decembrie

DGL
CÎS
CÎS
Serviciul eTransformare
DON

10 decembrie

DGL

Pct.6.3.2(2)
33.Amenajarea în incinta
instanţelor de judecată, a
procuraturilor
și
a
comisariatelor de poliţie a
spațiilor
destinate
asistenţei
şi
audierii
copiilor
Pct.6.5.6(2)
34.Elaborarea proiectelor
de modificare a cadrului
normativ
în
vederea
revizuirii
politicii de
angajare şi a sistemului de
recrutare a personalului
instituţiilor penitenciare
și
în
vederea
demilitarizării sistemului
penitenciar
Pct.7.2.4 (2)
35.Elaborarea proiectului
de modificare a hotărârilor
Guvernului nr.190 din
21 februarie 2007 privind
crearea
Centrului
de
armonizare a legislației și
nr. 1345 din 24 noiembrie
2006 cu privire la
armonizarea
legislaţiei
Republicii Moldova cu
legislaţia comunitară

1.Numărul de
spaţii amenajate
în cadrul
instanţelor de
judecată,
procuraturilor,
comisariatelor
de poliţie
1.Proiecte de
modificare a
cadrului
normativ
elaborate şi
remise spre
examinare
Guvernului

Anii 2013-2016

Amenajarea în
incinta instanţelor
de judecată, a
spațiilor destinate
asistenţei şi audierii
copiilor

Trimestrul IV, 2013- Nu s-a modificat
trimestrele I,II, III,
2014

1.Proiect de act Anul 2011-semestrul
normativ
I, 2012
elaborat şi remis
spre examinare
Guvernului

Promovarea
modificărilor în
Hotărârea
Guvernului nr.190
din 12 februarie
2007 ,,Privind
Centrul de
armonizare a
legislației” și în
Hotărârea
Guvernului nr.1345
din 24 noiembrie
2006 ,,Cu privire la
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1.Numărul de spaţii
amenajate în cadrul
instanţelor de
judecată

Pe parcursul
anului

DAJ

1. Elaborarea și
remiterea spre
examinare
Guvernului a
proiectului Legii
privind sistemul
administrației
penitenciare

30 iulie

DGL
DIP

1.Proiect de
modificare a
cadrului normativ
remis spre
examinare
Guvernului

După
adoptarea de
către
Parlament a
proiectului
Legii cu
privire la
actele
normative

DGL

armonizarea
legislației
Republicii Moldova
cu legislația
comunitară”
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ANEXA 2
Informaţie privind corelarea termenilor din PA SRSJ 2011-2016 cu termenii din PA MJ 2015
Acţiuni din PA SRSJ

Indicatori de produs/rezultat Termenul acţiunii
din PA MJ
conform PA SRSJ
1.Proiect de lege elaborat şi
Anul 2013
Pct.1.1.1 (2)
1.Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. remis spre examinare
514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea Guvernului
judecătorească în scopul consolidării capacităților
instituționale ale instanțelor, optimizării numărului
de judecători și asigurării utilizării cât mai eficiente
a resurselor disponibile
1.Planul gradual de
Anii 2014-2016
Pct.1.1.1(3)
2.Reamplasarea
instanţelor
judecătoreşti
şi reamplasare
optimizarea numărului de judecători
a instanţelor judecătoreşti
elaborat şi implementat
2. Numărul de instanţe
judecătoreşti reorganizate
3. Numărul de judecători
optimizat
1. Studiu efectuat şi
Semestrul I, 2012
Pct.1.1.2 (1)
3.Efectuarea unui studiu al legislaţiei în vigoare recomandări formulate
care reglementează cuantumul şi modul de calculare
a cheltuielilor de judecată, precum şi al practicilor
de aplicare a acestora
1. Proiect de lege elaborat şi
Semestrul II, 2012
Pct.1.1.2 (2)
4.Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei remis spre examinare
de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992, a Guvernului
Codului de procedură civilă nr. 225-XV din
30 mai 2003 şi a altor acte legislative
1. Proiect de lege elaborat şi
Semestrul I, 2013
Pct.1.1.4 (2)
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Termenul acţiunii
conform PA MJ
30 octombrie

Responsabil
DGL
DAJ

30 decembrie

DAJ

29 mai

CM
DAJ

25 septembrie

DGL

31 martie

DGL

5.Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.
514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea
judecătorească, precum și a altor proiecte de acte
normative relevante în scopul creării unui
mecanism adecvat, consecvent și durabil de
finanțare a sistemului judecătoresc
Pct.1.1.6 (5)
6.Efectuarea studiului privind termenul iniţial de
numire a judecătorilor şi criteriile de selectare a
judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, luând în
considerare standardele internaţionale şi cele mai
bune practici în domeniu
Pct.1.1.6 (6); 1.9.9 (3)
7.Elaborarea proiectului de
modificare a
Constituţiei în partea ce ţine de termenul iniţial de
numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor
Curţii Supreme de Justiţie, precum și în vederea
concretizării rolului Consiliului Superior al
Magistraturii în procesul de autoadministrare a
sistemului
judecătoresc,
componenţei
şi
competenţelor acestuia
Pct.1.1.9 (4)
8.Elaborarea proiectului de modificare a actelor
legislative necesare implementării modificărilor
operate în Constituţie
Pct.1.1.10 (1)
9.Efectuarea unui studiu al practicilor internaţionale
în domeniul reglementării modului de funcţionare şi
organizare a sistemului judecătoresc, în scopul
elaborării unei legi unice
Pct.1.1.12 (6))
10.Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru

remis spre examinare
Guvernului

DAJ

1.Studiu efectuat şi
recomandări formulate

Anul 2013

30 iunie

CM

1. Proiect de lege elaborat şi
remis spre examinare
Guvernului

Pct.1.1.6 (6)-anul
2014;
Pct.1.9.9 (3)semestrul I, 2015

30 iunie

DGL

1.Proiect de lege elaborat şi
remis spre examinare
Guvernului

Anul 2014

DGL

1.Studiu efectuat şi
recomandări formulate

Anul 2015

După adoptarea de către
Parlament a proiectului
prevăzut la acţiunea
1.1.9 (3) din PA SRSJ
01 decembrie

1. Date privind devizele de
cheltuieli elaborate colectate

Semestrul II,2013anul 2016

Semestrial (30 iunie; 30
decembrie)

DAJ
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DAJ

construcţia/renovarea
judecătoreşti

sediilor

instanţelor 2.Devize de cheltuieli
elaborate de către fiecare
instanţă în parte
1.Regulament privind
Pct.1.2.2 (4)
11.Îmbunătăţirea Programului integrat de gestionare funcţionarea PIGD elaborat
a dosarelor pentru:
2.Norme de securitate a PIGD
a) asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor;
elaborate
b) asigurarea constituirii completelor de judecată şi 3.Profilul utilizatorului PIGD
desemnării preşedinţilor acestora;
elaborat
c) crearea altor programe de asigurare a 4.PIGD la nivel naţional
transparenţei şi eficienţei procesului de înfăptuire a înregistrat
justiţiei;
5. Mecanismul tehnic de
d) crearea mecanismului tehnic de verificare a verificare creat
procesului de gestionare electronică a dosarelor;
6. Modulul de protecţie a
e) inserarea modulului care va asigura protecţia datelor cu caracter personal
datelor cu caracter personal
inclus
7. Alte programe create şi
implementate, după caz
1. Suport tehnic acordat
Pct.1.2.2 (5)
12.Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu 2. Servicii de întreţinere
suportul tehnic necesar aplicării Programului tehnică a programului pentru
integrat de gestionare a doasarelor
anul 2015 achiziţionate
1.Studiu efectuat şi
Pct.1.2.2 (6)
13.Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar recomandări formulate
înregistrării audio/video a şedinţelor de judecată
2.Echipamentul necesar
înregistrării audio/video a
şedinţelor de judecată instalat
3. Numărul şedinţelor de
judecată înregistrate
audio/video
1.Studiu efectuat şi
Pct.1.2.2(7))
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Anul 2012trimestrul I, 2013

29 decembrie

DAJ

Trimestrele
II,III,IV, 2013-anul
2016

1.Permanent;
2. Anual, până la data de
15 ianuarie

DAJ

Anii 2012-2016

1. 30 decembrie;
2. 30 decembrie;
3. Anual, până la data de
20 februarie

DAJ

Anul 2014

1. 30 iunie;

DAJ

14.Efectuarea unui studiu privind oportunitatea
întocmirii procesului-verbal sau a stenogramei
şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi
înregistrările audio/video
Pct.1.2.4(4)
15.Implementarea
recomandărilor
privind
optimizarea paginilor web ale instanţelor
judecătoreşti
16.Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.
294-XVI din
25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură în
partea ce ţine de modul de organizare şi funcţionare
a procuraturii, inclusiv:
1. a) revizuirea procedurii de numire şi demitere a
Procurorului general şi adjuncţilor acestuia şi
stabilirea unor criterii clare, transparente şi
obiective de selectare a candidaţilor la aceste funcţii
(2.2.1(3);
b) stabilirea unor criterii, clare, transparente şi
obiective şi bazate pe merit pentru procedura de
selectare, numire şi promovare şi transferul
procurorilor (2.2.2 (2);
c) fortificarea capacităţilor Consiliului Superior al
Procurorilor în vederea asigurării administrării
eficiente a instituţiei procuraturii (2.2.3 (1);
d)examinarea oportunităţii acordării statutului de
magistrat procurorilor (2.2.8 (2);
e)reexaminarea regulilor de răspundere a
procurorilor, inclusiv disciplinare, excluderea
imunităţii generale a acestora (2.2.10 (2);
f) sancţionarea mai severă a actelor de corupţie,
inclusiv lipsirea celor condamnaţi pentru corupţie

recomandări formulate
2. După caz, proiect de act
normativ elaborat și remis
spre examinare Guvernului
1.Paginile web optimizate

1.Proiect transmis Comisiei de
la Veneţia pentru avizare
2.Proiect de lege elaborat şi
remis spre examinare
Guvernului
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Anii 2013-2016

2. 30 noiembrie

DGL

Semestrial (30 iunie; 30
decembrie)

DAJ

Pct.2.2.1(3)-anul
1. 01 martie;
2014;
2. 30 decembrie
Pct.2.2.2 (2)trimestrul IV,2012semestrul I, 2013;
Pct.2.2.3(1)trimestrul IV, 2011trimestrele
I,II,III,2013;
Pct.4.1.3 (1) – anul
2012;
Pct.2.2.10 (3)semestrul I,2013anul 2014;
Pct.6.4.3(4)-anul
2012

DGL

de dreptul de a beneficia de garanţiile sociale
aferente funcţiilor deţinute (4.1.3 (1);
g)instituirea şi consolidarea rolului inspecţiei
Procuraturii şi reglementarea atribuţiilor acesteia
(2.2.10 (3);
h)reglementarea faptului referitor la subordonarea
directă a procurorilor antitortură Procuraturii
Generale (6.4.3 (4).
2. avizarea modificărilor de către instituţii
internaţionale competente (Comisia de la Veneţia,
ODIHR)
Pct.2.2.2 (4)
17.Crearea mecanismelor de măsurare a
performanţei prin sondajele de opinie în rândul
justiţiabililor
privind
activitatea
organelor
procuraturii
Pct.2.2.6 (4)
18.Reformarea şi consolidarea structurilor şi
sistemelor de interacţiune a organelor procuraturii
cu publicul

Pct.2.3.1(4)
19.Construcția unui sediu nou al Centrului Naţional
de Expertiză Judiciară conform cerinţelor, normelor
şi standardelor europene, având condiţii de mediu
(energie electrică, căldură, sistem de apă-canalizare,
sisteme de ventilare etc.) corespunzătoare sediilor
înzestrate cu laboratoare specializate (de fizică,

1.Metodologie elaborată
2. Sondaje de evaluare a
performanţei, desfăşurate
3. Rezultatele sondajelor,
sintetizate şi date publicităţii
1. Pagini web ale organelor
procuraturii
2. Proiect de modificare a
cadrului normativ, elaborat şi
adoptat
3. Campanii de informare
privind funcţionarea organelor
procuraturii
1. Studiu de fezabilitate în
vederea necesităţii construcţiei
unui sediu nou CNEJ conform
cerinţelor europene efectuat
(anul 2015)
2. Sediu nou CNEJ construit
(anul 2016)
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Anii 2012-2013

30 decembrie

SPICCM
(coordonator)

Trimestrul
IV,2012-anul 2014

30 decembrie

SPICMM
(coordonator)

Anul 2015semestrul I, 2016

30 decembrie 2015
pentru efectuarea
Studiului

CNEJ

chimie, balistică, radiologie etc.)
Pct.2.3.1(5)
20.Achiziția echipamentului modern necesar pentru
cercetări şi investigaţii în cadrul expertizelor
judiciare
Pct.2.3.1(6)
21.Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui
tip de expertiză judiciară
Pct.2.3.3 (3)
22.Elaborarea unui nou proiect de regulament
privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare
Pct.2.4.1(4)
23.Analiza
implementării
noului
sistem
informaţional şi elaborarea propunerilor de
perfecţionare a acestuia
Pct.2.5.1(4)
24.Monitorizarea implementării modificărilor ce ţin
de liberalizarea politicilor penale prin utilizarea
sancţiunilor şi măsurilor preventive necustodiale
pentru anumite categorii de persoane şi anumite
infracţiuni
Pct.2.5.2 (1)
25.Elaborarea unui studiu privind eficienţa aplicării
procedurilor simplificate

1. Echipament achiziționat

Anii 2014-2016

30 decembrie

CNEJ

1. Metodologii elaborate și
aprobate pentru 23 de genuri
de expertiză
1. Proiect de regulament
elaborat și remis spre
examinare Guvernului

Anii 2013-2014

30 decembrie

CNEJ

Semestrul II,2013trimestrul I, 2014

DGL
CNEJ

1.Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare
întocmit şi difuzat

Semestrul II, 2014

După adoptarea de către
Parlament a proiectului
noii Legi cu privire la
expertiza judiciară
30 decembrie

1. Plan de implementare
elaborat şi remis spre aprobare
2. Monitorizare desfăşurată
3. Rapoarte de monitorizare
întocmite şi diseminate

Trimestrele
II,III,IV, 2014-anul
2016

30 decembrie

DAMEP
DAJ

1. Studiu efectuat și
recomandări formulate

Trimestele
I,II,III,2013

30 decembrie

DPSJ
Consiliul de
mediere

Trimestrul
IV,2013-semestrul
I, 2014

După adoptarea de către
Parlament a proiectului
de Lege cu privire la
mediere
30 septembrie

DGL
DPSJ

1.Proiect de act normativ
Pct.2.5.2 (3)
26.Modificarea mecanismului medierii garantate de elaborat şi remis spre
stat în vederea sporirii funcţionalităţii acestuia
examinare Guvernului
Pct.2.5.3 (5)

1.Proiect de lege elaborat şi
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Semestrul II, 2014-

DAMEP
CM
(coordonatori)

DGL

27.Examinarea oportunităţii utilizării mijloacelor
tehnice moderne, precum aparate video, audio,
telefonice etc., în procesul de audiere a martorilor
Pct.3.1.1 (2)
28.Ajustarea schemei de încadrare a personalului
oficiilor teritoriale ale CNAJGS în funcţie de
rezultatele analizei efectuate, în contextul lărgirii
competenţei Consiliului
Pct.3.1.2 (4)
29.Crearea birourilor de avocați publici în
localitățile de reședință a oficiilor teritoriale ale
Consiliului Național pentru Asistență Juridică
Garantată de Stat
30.Elaborarea unei noi legi cu privire la procedura
notarială

remis spre examinare
Guvernului, în dependenţă de
recomandările studiului
1. Schema de încadrare a
personalului avizată

semestrul I, 2015

Semestrul II, 2012semestrul I, 2013

În termen de o lună din
data adoptării Legii
bugetului

DEFA

1. Numărul de birouri create și
dotate în afara Oficiilor
teritoriale ale CNAJGS, după
caz

Semestrul I, 2013

20 august

DPSJ
(coordonator)
CNAJGS

-

31 martie

DGL

Trimestrul IV,
2012-anul 2013

30 decembrie

DPSJ
(coordonator)

Anul 2013semestrul I, 2014

30 decembrie

DPSJ

Trimestrul IV,

20 decembrie

DGL

1.Proiect de lege elaborat şi
remis spre examinare
Guvernului
1.Asistenţă metodologică la
Pct.3.2.2 (1)
31.Elaborarea standardelor de calitate pentru elaborarea, coordonarea
actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei profesii standardelor profesionale
conexe sistemului justiţiei
acordată
2.Grupuri de lucru create în
cadrul fiecărei profesii
3. Standarde elaborate şi
aprobate de organele de
autoadministrare profesională
1.Culegeri de modele de acte
Pct.3.2.2 (2)
32.Elaborarea culegerilor de modele de acte elaborate şi distribuite
întocmite de executorul judecătoresc, de avocat, de
expertul judiciar, de administratorul autorizat, de
notar, de mediator
1.Proiecte de acte normative
Pct.3.2.3 (2)
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DAJ

2013-anul 2014

Pct.3.2.4 (2)
35.Elaborarea proiectului de act normativ în
vederea stabilirii unor criterii clare, transparente şi
bazate pe merit de accedere în profesia de avocat

elaborate şi remise spre
examinare Guvernului sau,
după caz, aprobarea acestora
de către organele de
autoadministrare ale
profesiilor conexe
1. Proces de elaborare a
studiilor coordonat
2.Studii efectuate și
recomandări formulate de
către experţii contractaţi
1.Proiect pentru modificarea
Legii cu privire la avocatură
elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

Pct.3.2.6 (1)
36.Efectuarea unor studii privind standardele etice
prevăzute de codurile deontologice ale experţilor
judiciari, interpreţi şi traducători, notari şi executori
judecătoreşti

33.Elaborarea proiectelor de acte normative privind
mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile
prestate de către notari, experţi judiciari, interpreţi
şi traducători

Anul 2013semestrul I, 2014

15 iulie

DPSJ

Anul 2014

30 iunie

DGL
DPSJ

1. Proces de elaborare a
studiilor coordonat
2.Studii efectuate și
recomandări formulate de
către experţii contractaţi

Anul 2013

15 iulie

DPSJ

Pct.3.2.7 (1)
37.Efectuarea unor studii referitor la sistemul de
asigurare de răspundere civilă profesională pentru
avocat, interpret/traducător, mediator şi executor
judecătoresc

1. Proces de elaborare a
studiilor coordonat
2.Studii efectuate și
recomandări formulate de
către experţii contractaţi

Anul 2013

15 iulie

DPSJ

Pct.3.2.7 (2)
38.Elaborarea proiectelor de acte normative noi sau
de modificare a actelor normative existente privind
sistemul de asigurare de răspundere civilă

1. Proiect pentru modificarea
Legii cu privire la avocatură
elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

Anul 2014

30 iunie

DPSJ
DGL

Pct.3.2.4 (1)
34.Efectuarea unor studii privind criteriile de
accedere în profesia de executor judecătoresc,
interpret/traducător, administrator autorizat
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profesională
Pct.3.2.7 (3)
39.Instituirea unui mecanism de monitorizare a
sistemului de asigurare de răspundere civilă
profesională

1. Monitorizare desfăşurată
pentru profesia de notar de
către DPSJ
2.Monitorizarea desfăşurată
pentru alte profesii conexe de
către organele de
autoadministrare
3. Rapoarte de monitorizare
întocmite şi diseminate de
către organele de
autoadministrare pentru fiecare
profesie
4.Sinteza datelor despre
nivelul de asigurare de
răspundere civilă în cadrul
profesiilor libere conexe
sistemului justiţiei
1. Proces de elaborare a
studiilor coordonat
2.Studii efectuate și
recomandări formulate de
către experţii contractaţi
1.Proiect pentru modificarea
Legii cu privire la avocatură
elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

Pct.3.2.8 (1)
40.Efectuarea unor studii referitor la mecanismele
de răspundere disciplinară pentru executor
judecătoresc, notar, interpret/traducător, expert
judiciar şi avocat
Pct.3.2.8(2)
41.Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului
normativ privind
mecanismele de răspundere
disciplinară pentru fiecare profesie conexă
sistemului justiţiei
1. Proces de elaborare a
Pct.3.2.9(1)
42.Efectuarea studiului privitor la regimul fiscal, de studiului coordonat
asigurare socială și medicală existent, a 2.Studiu efectuat și
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Anii 2015-2016

30 decembrie

DPSJ

Anul 2013

15 iulie

DPSJ

Anul 2014trimestrul I, 2015

30 iunie

DGL
DPSJ

Anul 2012

15 iulie

DPSJ

reprezentanților profesiilor conexe sectorului
justiției
Pct.3.2.9 (2)
43.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului
legislativ în vederea uniformizării regimului fiscal,
de asigurări sociale şi medicale
Pct.3.3.1 (1)
44.Monitorizarea impactului reglementărilor actuale
în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti,
inclusiv a hotărârilor CEDO
Pct.3.3.5 (1)
45.Efectuarea unui studiu referitor la eficiența
mecanismului existent de recunoaștere și executare
a hotărârilor emise de instanțele judecătorești
străine
Pct.4.1.3 (1)
46.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului
normativ în vederea sancţionării mai severe a
actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor
condamnați pentru corupție de dreptul de a
beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor
deţinute
Pct.4.1.3 (4)
47.Efectuarea unui sondaj privind toleranţa
publicului pentru actele de corupţie din sectorul
justiţiei
Pct. 4.1.4 (4)
48.Perfecţionarea cadrului legislativ, în sensul
precizării marjei de discreţie a actorilor din
domeniul justiţiei şi elaborarea proiectului de
modificare a cadrului normative

recomandări formulate de
către experţii contractaţi
1. Proiect de lege elaborat și
remis spre examinare
Guvernului

Anul 2013

30 noiembrie

DGL
DPSJ

1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare
întocmit şi difuzat

Trimestrele I, II,
III, 2012

30 decembrie

DPSJ

1. Proces de elaborare a
studiului coordonat
2.Analiză efectuată și
recomandări formulate de
către expertul contractat
1.Proiect de modificare a Legii
nr.294 din 25.12.2008 cu
privire la Procuratură elaborat
şi remis Guvernului spre
examinare

Trimestrele I,II,III,
2012

15 iulie

DPSJ

Anul 2012

30 decembrie

DGL

1.Sondaj efectuat

Anul 2015

25 decembrie

DAJ
SPICMM

1. Grup de lucru creat
2. Proiecte de acte normative
elaborate şi remise Guvernului
spre examinare

Anul 2013

30 august

DGL
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Pct.4.1.6 (1)
49.Modificarea cadrului normativ în vederea
instituţionalizării şi organizării activităţii unităţilor
responsabile de asigurarea securităţii interne
Pct.4.2.1 (2); pct. 4.2.1 (1); pct.3.2.6 (2)
50.Elaborarea unor îndrumări detaliate privind
aplicarea codurilor de etică profesională

1. Proiecte de acte normative
elaborate şi remise spre
examinare Guvernului

Anii 2013-2016

30 septembrie

DGL
DCAI
DIP

1. Proces de elaborare a
întrumărilor detaliate privind
aplicarea codurilor de etică
coordonat
2.Îndrumările privind aplicarea
codurilor de etică profesională
elaborate şi distribuite de către
fiecare organ de
autoadministrare a profesiei

Pct.4.2.1 (2)-anul
2014;
Pct.4.2.1(1)-anul
2013;
Pct.3.2.6 (2)-anul
2014

30 decembrie

- Pentru
profesiile
libere conexe
sistemului
justiţiei (cu
excepţia
experţia
experţilor
jdiciari)
responsabil
este DPSJ.
-Pentru
experţii
judiciari –
responsabil –
CNEJ.
-Pentru
celelalte
profesii
(judecători,
procurori,
colaboratorii
poliţiei,
ofiţerii
anticorupţie)
responsabil de
coordonare –
CM.
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Pct.4.2.3 (1)
51.Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului
normativ necesar pentru activitatea organelor
abilitate cu investigarea abaterilor de la etica
profesională
Pct.4.2.3 (3)
52.Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a
abaterilor de la etica profesională

Pct.4.2.5 (1)
53.Elaborarea unui proiect de act normativ privind
implicarea reprezentanţilor societăţii civile în
procesul de supraveghere a legislaţiei cu privire la
etica profesională a reprezentanților sectorului
justiţiei (procurori şi experţi judiciari)
Pct.4.2.5 (2)
54.Încurajarea societăţii civile de a monitoriza
activitatea reprezentanților sectorului justiţiei;
participarea societăţii civile la procesul de
monitorizare
Pct.5.1.2 (1)
55.Elaborarea unor studii privind funcţionarea
instituţiei medierii în domenii specifice (litigii
familiale, civile şi comerciale, de muncă, de
contencios
administrativ,
privind
protecţia
consumatorului) şi oportunitatea dezvoltării unui
sistem de mediere comunitară şi a instituţiei
arbitrajului
Pct.5.1.2 (6)
56.Elaborarea recomandărilor metodice şi a

1. Proiecte de acte normative
elaborate şi remise spre
examinare Guvernului

Anul 2013

30 iunie

DGL
DPSJ

1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare
întocmit şi difuzat
3. Numărul de proceduri
disciplinare iniţiate şi
rezultatele acestora
1. Proiect de act normativ
elaborat şi remis spre
examinare Guvernului
2. Numărul reprezentanţilor
societăţii civile implicați

Anii 2014-2016

După intrarea în vigoare
a prevederilor care se
referă la noile
mecanisme (proceduri)
de investigare a
abaterilor disciplinare
30 octombrie;
10 decembrie pentru
procurori

DPSJ

1. Numărul acordurilor de
colaborare semnate
2. Monitorizare desfăşurată
3. Rapoarte de monitorizare
întocmite şi difuzate
1.Proces de elaborare a
studiilor coordonat
2.Studii elaborate şi
recomandări formulate de
către experţii contractaţi

Semestrul I, 2013anul 2016

30 decembrie

CM
DAMEP

Anul 2012

30 decembrie

DPSJ

1.Recomandări pe domenii
specifice/ principii directoare,

Anul 2014

30 decembrie

Consiliul de
mediere
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Anul 2013

DGL
DPSJ
DON

principiilor directoare de aplicare a mecanismelor
alternative de soluţionare a disputelor
Pct.5.1.3 (1)
57.Campanii de informare a publicului şi a actorilor
din sectorul justiţiei privind beneficiile utilizării
mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor
desfășurate prin intermediul mass-mediei
şi pe Internet

elaborate şi aprobate

1. Pagină web specializată
creată
2. Numărul de emisiuni TV și
radio realizate
3. Numărul de conferinţe și
seminare
deschise, desfăşurate
4. Numărul articolelor
de presă publicate
5. Spoturi video şi reclame
sociale plasate
1.Materiale promoţionale
Pct.5.1.3 (2)
58.Realizarea
şi
difuzarea
materialelor elaborate şi difuzate
promoţionale referitoare la mecanismele alternative
de soluţionare a disputelor (spoturi video, publicaţii,
broşuri, panouri informative, ghiduri, manuale,
pliante etc.)
1.Proiecte de acte normative
Pct. 5.2.1 (3)
59.Elaborarea proiectelor de acte normative, elaborate şi remise spre
referitoare la admiterea în profesia de administrator aprobare
şi supravegherea activităţii acestora (cadrul
normativ conex la proiectul Legii cu privire la
administratorii autorizaţi)
1. Proiect de lege elaborat și
Pct.5.3.2 (2)
60.Crearea registrului electronic unic al agenţilor remis Guvernului spre
economici şi organizaţiilor necomerciale
examinare
2. Demararea procesului de
creare a registrului unic
(acțiuni tehnice)
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Anii 2013-2016

30 decembrie

Consiliul de
mediere
SPICCM

Anii 2013-2016

30 decembrie

Consiliul de
mediere
SPICCM

Trimestrele
II,III,IV, 2013

30 aprilie

DGL
DPSJ

Anii 2013-2016

1. 30 iunie;
2. 30 decembrie

DGL
CÎS
CÎS
Serviciul eTransformare
DON

1.Proiect de lege elaborat şi
remis spre examinare
Guvernului

Anul 2014

30 noiembrie

DGL

1.Crearea grupului de lucru;
2.Analiza recomandărilor din
studiile prevăzute la acţiunile
6.1.1 (1), 6.1.2 (2), 6.1.3 (1)
3.Analiza practicii altor state şi
recomandărilor internaţionale
referitoare la acest domeniu
1.Numărul de spaţii amenajate
Pct.6.3.2 (2)
63.Amenajarea în incinta instanţelor de judecată, a în cadrul instanţelor de
spațiilor destinate asistenţei şi audierii copiilor
judecată
1. Numărul consilierilor de
Pct.6.3.3(3)
64.Asigurarea recrutării consilierilor de probaţiune probaţiune cu studii în
juvenilă cu studii în domeniul psihologiei şi domeniu recrutaţi
asistenţei sociale
1. Programe elaborate și
Pct.6.3.4(6)
65.Elaborarea şi implementarea unor programe de implementate
învățământ general şi vocaţional pentru copiii aflați
în detenţie
1.Analiză efectuată şi
Pct.6.4.2(1)
66.Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale recomandări formulate
instituţiilor penitenciare în vederea sporirii graduale
a resurselor financiare

Pct. 6.1.1 (3)-anii

10 decembrie

DGL

Anii 2013-2016

Pe parcursul anului

DAJ

Anii 2012-2016

Pe parcursul anului

OCP

Semestrul II, 2012anul 2016

Pe parcursul anului

DIP

Anul 2013

29 mai

DIP

1.Sistem de înregistrare elaborat
Pct.6.4.4(3)
67.Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de
evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie

Anii 2013-2014

30 decembrie

DIP

1. Planuri de construcţie
Pct.6.4.2(3)
68.Elaborarea şi implementarea planurilor de /reconstrucţie elaborate

Anii 2012-2013

30 decembrie

DIP

Pct.6.1.1(2)
61.Elaborarea proiectului de modificare a
Constituţiei în partea ce ține de componenţa şi
criteriile de selectare a judecătorilor Curții
Constituţionale
Pct.6.1.1(3), 6.1.3 (2)
62.Elaborarea proiectului de lege cu privire la
Curtea Constituţională şi a Codului jurisdicţiei
constituţionale (în variantă nouă)
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2015-2016;
Pct.6.1.3 (2)-anii
2015-2016

construcţie sau reconstrucție a sediilor instituțiilor
de detenţie
Pct.6.4.6(1)
69.Elaborarea cadrului normativ necesar pentru
reabilitarea victimelor torturii şi altor rele
tratamente
Pct.6.5.1(3)
70.Monitorizarea implementării cadrului normativ
cu privire la probaţiune
Pct.6.5.3(4)
71.Implementarea la nivel naţional a programului de
asistenţă psihosocială la etapa presentenţială

Pct.6.5.3(5)
72.Elaborarea programelor individualizate de lucru
pentru toate categoriile de beneficiari ai serviciului
de probaţiune
Pct.6.5.3(8)
73.Instruirea personalului organelor de probațiune
privind utilizarea programelor de corecţie a
comportamentului

2.Numărul de sedii
construite/ reconstruite
1.Proiect de act normativ
elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

Anul 2012

20 iunie

DGL

1. Monitorizare desfăşurată
2. Rapoarte de monitorizare
întocmite şi distribuite
1. Asistenţa la etapa
presentenţială
implementată pe întreg
teritoriul țării
2. Raportul întocmit şi
recomandările formulate
1.Programe elaborate

Trimestrele
II,III,IV, 2013-anul
2015
Anii 2014-2016

Pe parcursul anului

OCP

Pe parcursul anului

OCP

Anii 2014-2016

Pe parcursul anului

OCP

1. Numărul de cursuri
desfăşurate
2. Numărul de persoane
instruite

Anii 2013-2016

Pe parcursul anului

OCP

Anii 2013-2016

30 decembrie

OCP
SPICCM

Anii 2013-2016

Permanent

OCP

1.Numărul de materiale
Pct.6.5.4(2)
74.Elaborarea
şi
distribuirea
materialelor informaţionale elaborate şi
informative destinate publicului larg (broşuri, difuzate
postere) referitoare la rolul probaţiunii în asigurarea
securităţii comunitare
Pct.6.5.4(3)

1.Numărul de articole
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75.Implicarea mass-mediei în promovarea bunelor
practici în activitatea de probaţiune şi a rolului
comunităţii şi al serviciilor comunitare în realizarea
acestor practici (istorii de succes)
Pct.6.5.6(2)
76.Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului
normativ în vederea revizuirii politicii de angajare
şi a sistemului de recrutare
a personalului
instituţiilor penitenciare
și în vederea
demilitarizării sistemului penitenciar
Pct.6.5.7(3)
77.Promovarea standardelor etice în serviciile de
probaţiune şi în sistemul penitenciar
Pct.6.5.8(1)
78.Efectuarea unui studiu comparativ privind
planificarea individuală a executării pedepsei
Pct.6.5.8(2)
79.Crearea mecanismului de planificare individuală
a executării pedepsei
Pct.6.5.8(3)
80.Elaborarea şi implementarea de noi programe
cognitiv-comportamentale pentru deţinuţi
Pct.6.5.9(2)
81.Crearea şi aplicarea mecanismului de
monitorizare a activităţilor educative, ocupaţionale
şi a altor activităţi sociale oferite deținuților

publicate

SPICCM

1. Elaborarea și remiterea spre
examinare Guvernului a
proiectului Legii privind
sistemul administrației
penitenciare

Trimestrele
I,II,III,2014

30 iulie

DGL
DIP

1. Coduri etice publicate
2. Numărul de instruiri
realizate
1.Studiu efectuat şi
recomandări formulate

Anul 2014trimestrul I, 2015

31 martie

OCP
DIP

Trimestrele II,III,
IV, 2014-trinestrul
I, 2015
Semestrul II, 2015

31 martie

OCP
DIP

30 decembrie

DIP

Semestrul II, 2015anul 2016

30 decembrie

DIP

Semestrul II, 2014anul 2016

30 decembrie

DIP

Anul 2013

20 iulie

CM

1.Proiecte de acte normative
elaborate şi remise spre
examinare Guvernului
1.Programe noi elaborate şi
aplicate

1. Mecanism de monitorizare
creat şi aplicat
2.Monitorizare desfăşurată
3. Rapoarte de monitorizare
întocmite şi diseminate
1. Modificările structurale și
Pct.7.1.4 (2)
82.Elaborarea și implementarea modificărilor funcționale elaborate
structurale și funcționale ale instituțiilor implicate
în reforma sectorului justiției în vederea participării
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active a acestora la procesul de reformă
1. Grup de lucru creat
Pct.7.2.2 (4)
83.Realizarea unui manual privind elaborarea 2. Manualul privind elaborarea
actelor normative
actelor normative realizat și
aprobat
1.Baza de date actualizată cu
Pct.7.2.3 (2)
84.Optimizarea bazei de date a actelor normative
motor de căutare funcţional
1.Bază de date creată şi
Pct.7.2.3 (3)
85.Crearea bazei de date on-line privind procesul de funcţională
elaborare a actelor normative (de la stadiul de 2. Numărul personalului
proiect până la cel de act publicat)
implicat în procesul de
elaborare a actelor normative
instruit
1.Proiect de modificare a
Pct.7.2.4.(2)
86.Promovarea
modificărilor
în
Hotărârea cadrului normativ remis spre
Guvernului nr.190 din 12 februarie 2007 ,,Privind examinare Guvernului
Centrul de armonizare a legislației” și în Hotărârea
Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 ,,Cu
privire la armonizarea legislației Republicii
Moldova cu legislația comunitară”
Pct.7.3.1 (2)
87.Elaborarea periodică a listelor de priorităţi care
necesită asistenţă externă
Pct.7.3.2 (2)
88.Organizarea reuniunilor periodice dintre
reprezentanţii sectorului neguvernamental şi
reprezentanții sectorului justiţiei
Pct.1.2.1 (3)
89.Monitorizarea
implementării
prevederilor
privind transparenţa activităţii Consiliului Superior

Anul 2012

30 decembrie

DGL

Semestrul II,2012semestrul I, 2013
Semestrul II,2013anul 2014

Pe parcursul anului

CIJ

Pe parcursul anului

CIJ
DGL

Semestrul I,2012

După adoptarea de către
Parlament a proiectului
Legii cu privire la actele
normative

DGL
CAL

1. Liste de priorități elaborate

Anii 2012-2016

Pe parcursul anului

CM
DAMEP

1. Numărul de reuniuni
periodice desfășurate

Anii 2012-2016

Pe parcursul anului

CM
DAMEP
SPICMM

1. Mecanism de monitorizare
instituit cu suportul
organizaţiilor

Anii 2013-2016

30 decembrie

DAMEP
CM
(coordonatori)

- 151 -

al Magistraturii şi a instituţiilor subordonate

Pct.1.2.5 (2)
90.Monitorizarea
implementării
modificărilor
legislative privind exercitarea căilor de atac
Pct.1.3.1(6)
91.Monitorizarea
implementării
reformei
Institutului Naţional al Justiţiei
Pct.2.2.4 (2)
92.Monitorizarea implementării modificărilor în
cadrul normativ privind revizuirea competenţelor
procuraturii
Pct.2.2.8 (3)
93.Monitorizarea
implementării
modificărilor
cadrului normativ în partea ce ţine de
demilitarizarea instituţiei procuraturii
Pct.3.3.4(2)
94.Monitorizarea implementării Legii nr. 87 din 21
aprilie 2011 privind repararea de către stat a
prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la
judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a
dreptului la executarea în termen rezonabil a
hotărârii judecătoreşti
Pct.6.4.1(5)
95.Monitorizarea aplicării prevederilor legale
privind măsurile preventive și alte măsuri
procesuale de constrângere

neguvernamentale
2. Monitorizare desfăşurată
3. Rapoarte de monitorizare
întocmite şi publicate pe
pagina web a Consiliului
Superior al Magistraturii
1. Monitorizare efectuată
2. Rapoarte de monitorizare
întocmite
1.Monitorizare efectuată
2. Raport de monitorizare
întocmit şi difuzat
1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare
întocmit şi distribuit

Semestrul II, 2012anul 2016

30 decembrie

Anul 2013

30 decembrie

Semestrul II, 2013anul 2014

30 decembrie

1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare
întocmit şi diseminat

Trimestrele
II,III,IV, 2013-anul
2014

30 decembrie

DAMEP
CM
(coordonatori)

1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare
întocmit şi diseminat

Anii 2014-2016

30 decembrie

DGAG

1.Monitorizare desfășurată
2.Raport de monitorizare
întocmit și diseminat

Anul 2014

30 decembrie

DAMEP
CM
(coordonatori)
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DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)

Pct.4.1.4 (6)
96.Monitorizarea
implementării
prevederilor
privind testul de integritate
Pct.7.1.4 (3)
97.Instruirea personalului instituţiilor implicate în
reforma sectorului justiţiei pentru asigurarea
participării active a acestuia la implementarea
reformei
Pct.7.1.5 (2)
98.Organizarea reuniunilor periodice comune ale
reprezentanților instituțiilor din sectorul justiției
privind planificarea strategică și monitorizarea
reformei
Pct.7.1.5 (3)
99.Instruirea
personalului
responsabil
de
planificarea strategică și monitorizarea reformei din
cadrul instituțiilor din sectorul justiției

1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare
întocmit şi difuzat
1. Numărul de cursuri de
instruire desfăşurate
2. Numărul de persoane
instruite

Anii 2013-2016

30 decembrie

Semestrul II,2012anul 2016

Pe parcursul anului

1. Numărul de reuniuni
comune organizate

Anii 2012-2016

Pe parcursul anului

DAMEP
CM
(coordonatori)

1. Numărul de cursuri
organizate
2. Numărul de persoane
instruite

Anii 2012-2016

Pe parcursul anului

DAMEP
CM
(coordonatori)
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DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)

